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Plan działań Biura Współpracy z Zagranicą na II półrocze 2021 roku 
 
 

 
B2B Interactive Session / Webinar: Polska-Pakistan, możliwości współpracy w sektorze skórzanym  
4 listopada 2021 / godz 11.00 
Kontakt: Katarzyna Kaniewska 
Tel: 22 6309707 
E-mail: kkaniewska@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 

 

 
B2B Interactive Session / Webinar: Polska-Pakistan, możliwości współpracy w sektorze home-taxtile 

16 listopada 2021 / godz 11.00 
Kontakt: Katarzyna Kaniewska 
Tel: 22 6309707 
E-mail: kkaniewska@kig.pl 

 

Malezja: Seminarium 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 
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E-mail: msasiak@kig.pl; plipiec@kig.pl 
 
 

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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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/ 
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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 
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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


 

 

 

Relacja: Turniej Golfa KIG OPEN o Puchar Prezesa 
 
 

 
 

 
Sezon golfowy 2021 nie jest tak bardzo pokrzywdzony przez Covid-19 jak to miało miejsce w 2020 r. Polscy golfiści śledzili 
z satysfakcją poczynania naszego najlepszego przedstawiciela w tej dyscyplinie sportu Adriana Meronka, który poczyna 
sobie całkiem nieźle w kolejnych turniejach European Tour zajmując aktualnie 36 miejsce w cyklu Race to Dubai 2021. 
Wśród licznych wydarzeń golfowych organizowanych w Polsce w 2021 roku, coraz większym zainteresowaniem cieszył się 
nasz turniej. 
 
W sobotę, 9 października 2021 odbył się Turniej Golfa KIG OPEN o Puchar Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej. Po raz 
drugi z rzędu Turniej odbył się na pięknym i gościnnym polu golfowym First Warsaw Golf & Country Club w Rajszewie 
k/Warszawy. Jest to najstarszy w Polsce klub. 
 
KIG OPEN 2021 cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Do udziału w turnieju zgłosiło się 106 golfistów i golfistek. Turniej 
ukończyło 96 osób. Podobnie ja w ubiegłym roku start turnieju odbył się w formule „shot gun” – co oznacza, że wszystkie 
ekipy (flights) rozpoczęły grę o tej samej godzinie a sygnałem do startu był wystrzał z ze specjalnego sportowego pistoletu. 
 
Turniej stał na bardzo wysokim poziomie sportowym i organizacyjnym. Wyniki zostały opublikowane na stronie Polskiego 
Związku Golfa – www.pzgolf.pl O nadzwyczajnej sportowej jakości turnieju świadczy fakt, że zwycięzca w głównej kategorii 
(StrokePlay Brutto) Marcin Bogusz uzyskał wynik o 3 punkty lepszy niż par pola, tzn. pokonał 18 dołków w 69 uderzeniach 
(par pola wynosi 72). 
 
Zwycięzcy otrzymali nagrody w formie statuetek oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez partnerów turnieju. Nagrody 
dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach wręczyli: Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Marek Kłoczko oraz dyrektor 
Biura Współpracy z Zagranicą, amb. Jerzy Drożdż, inicjator i organizator tego wydarzenia. 
 
W Turnieju udział wzięło wielu wybitnych golfistów a wśród nich Mariusz Czerkawski, znakomity niegdyś hokeista i 
olimpijczyk oraz Marek Sowa współzałożyciel Golf Chanel Polska. Grali też przyjaciele turnieju Stephane Rauber oraz 



 

 

ambasador Japonii w Polsce Akio Miyajima i amb. Cyryl Kozaczewski. 
 
Głównym partnerem KIG OPEN 2021 podobnie jak w roku ubiegłym był program „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Wsparcia 
udzieliła także firma Konsul Trofea Sportowe oraz prywatnie Urszula i Jerzy Drożdż. 
 
Szczególne podziękowania za pomoc w organizacji turnieju należą się szefowi First Warsaw Golf & Country Club Nimrod 
Tavi a także dyrektorowi Turnieju Eli Ptasińskiej i całej ekipie FWG&CC. 
 
Wysokiemu poziomowi dorównała pogoda. Mieliśmy piękny słoneczny dzień bez jednej nawet chmurki. 
 
Uczestnicy turnieju  bardzo wysoko ocenili organizację turnieju a także doskonalą kuchnię klubu (lunch dla golfistów i 
zaproszonych osób). Zawodnicy i przybyli goście zapewniali, iż w przyszłym roku znowu pojawią się na KIG OPEN. Z tym 
większym zapałem rozpoczynamy przygotowania do 8. edycji turnieju. 
 
Prosimy już dzisiaj o zarezerwowanie w Waszych kalendarzach daty 8 października  2022 roku. Do zobaczenia!!! 
 

 
 
 



 

 

 

Przegląd tygodniowy Ambasady RP w Dar es Salaam (13-19 
października 2021 r.) 

 

Tanzania. Minister energetyki January Makamba przedstawił dziesięć obszarów, na których kraj ten będzie 

koncentrował swoje wysiłki w ramach rozwijania sektora energetycznego. To m.in. wznowienie negocjacji z 

inwestorami w odniesieniu do projektu skroplonego gazu ziemnego (LNG), poszukiwanie ropy naftowej, energia 

odnawialna, elektryfikacja obszarów wiejskich, zwalczanie korupcji, reforma Tanzania Electric Supply Company 

(Tanesco) oraz innych instytucji ważnych dla sektora energetyki, w tym Tanzania Petroleum Development 

Corporation. W ocenie ministra Makamby niezbędne są m.in. zmiany na stanowiskach kierowniczych w 

przedsiębiorstwach energetycznych, aby te ostatnie mogły sprostać hamującym postępy problemom na poziomie 

zarządzania. Szef resortu energetyki podkreślił też, że pracownicy sektora prywatnego dysponujący odpowiednimi 

kompetencjami mogą być zatrudniani przez agencje rządowe. 

Komentarz: Rozwój sektora energetycznego Tanzanii ma kluczowe znaczenie dla zdolności tego kraju do wzrostu 

gospodarczego, przyciągania BIZ i rozszerzania powiązań handlowych na szczeblu regionalnym i globalnym. 

Tanzania posiada zainstalowaną moc wytwórczą 1513 MW, czyli 0,033 kW na mieszkańca. Jednak popyt na 

energię elektryczną w kraju gwałtownie rośnie, głównie z uwagi na inwestycje zagraniczne i rosnącą liczbę 

ludności. Do 2016 roku łącznie 32,8% gospodarstw domowych w Tanzanii kontynentalnej było podłączonych do 

sieci elektrycznej. Obecnie wzrost zapotrzebowania na energię wynosi od 10 do 15% rocznie. Rząd Tanzanii 

zapowiada chęć zwiększenia łączności energetycznej z 30% do 50% do 2025 roku, zwiększenia mocy wytwórczych, 

dywersyfikacji źródeł energii, zmniejszenia strat systemowych oraz promowania regionalnych połączeń 

sieciowych. Po objęciu swego urzędu prezydent Samia Suluhu Hassan dokonała radykalnych zmian w 

kierownictwie sektora energetycznego Tanzanii (zmiana ministra energetyki, zmiana zarządu i wyższego 

kierownictwa Tanesco), jednak na drodze do rozwoju tego sektora i wprowadzenia głębszych zmian nadal stoją 

przeszkody makroekonomiczne, polityczne i legislacyjne. 

 Rwanda. Prezydent Paul Kagame wziął udział na Global Security Forum (GSF) w Doha w Katarze. W trakcie 

swojego przemówienia poruszył temat globalnych operacji pokojowych i bezpieczeństwa, stwierdzając, że brak 

bezpieczeństwa jest spowodowany brakami w zarządzaniu, czasami przybierającymi niebezpieczne formy, takie 

jak terroryzm i ludobójstwo, jak miało to miejsce w Rwandzie. Wyraził zaniepokojenie ledwie ewoluującym 

„globalnym zestawem narzędzi” do przeciwdziałania takim zagrożeniom bezpieczeństwa. Przytoczył przykłady 

krajów takich jak DR Kongo, gdzie mimo działającej od 20 lat misji pokojowej jej rezultaty są skromne, oraz regiony 

takie jak Sahel, gdzie, jak wskazał, wysiłki mające na celu powstrzymanie uzbrojonych grup również nie przyniosły 

jeszcze pożądanych efektów. Prezydent Kagame ocenił, że żadne nakłady zewnętrznego finansowania czy 

zaangażowanie militarne nie mogą stworzyć trwałego pokoju bez skoncentrowania uwagi na należytym 

zarządzaniu. 

 



 

 

  

Rwanda. Delegacja z niemieckiego Siemensa odwiedziła Rwandę i przeprowadziła rozmowy z Radą Rozwoju 

Rwandy (RDB) i innymi wyższymi urzędnikami rządowymi na temat potencjalnego partnerstwa i możliwości 

inwestycyjnych. Obejmują one m. in. plan wprowadzenia systemu bezzałogowej kolejki linowej w stolicy Kigali, a 

także linii kolejowej łączącej kraj z sąsiednimi Tanzanią i Ugandą. Działalność Siemensa w Rwandzie miałaby 

również objąć produkcję szczepionek i transfer technologii dla międzynarodowego lotniska Bugesera. 

Komentarz: Siemens ogłosił, że rozważa inwestycje na rynku Rwandy już w 2018 roku. Wizyta delegatów z firmy 

Siemens w Rwandzie zbiega się w czasie ze staraniami tego kraju na rzecz stworzenia standardowej linii kolejowej 

łączącej kraj z sąsiednimi krajami Tanzanią i Ugandą. Rwanda ma również ambitny projekt wprowadzenia systemu 

bezzałogowej kolejki linowej w stolicy Kigali. Dla Siemensa może to być szansa, z której warto skorzystać ze 

względu na doświadczenie formy w projektach związanych z automatyką i budową sieci metra. Kolejną dziedziną, 

w której możliwa jest współpraca Rwandy z Siemensem to sektor energetyczny. Rwanda potrzebuje zwiększenia 

mocy wytwórczych z obecnych 235,6 MW do 556 MW do roku 2024 r. Obecny dostęp do energii elektrycznej 

wynosi 66%, ale cel kraju to 100% w 2024 roku. Tak ambitne cele wymagają zabiegania o ekspertów branżowych, 

a  Siemens może ich zaoferować. Trzeba mieć jednak na uwadze, że z punktu widzenia krajów Afryki Wschodniej 

Siemens, podobnie jak większość firm europejskich, stosuje modele inwestycyjne, które powodują, że współpraca 

z nimi jest kosztowna dla krajów przyjmujących, a firmy z Chin, Indii czy innych krajów azjatyckich mogą 

zaoferować podobne usługi w przystępniejszych cenach.Siemens podkreśla, że głównym celem firmy jest 

dostarczanie produktów wysokiej jakości, nie zaś cięcie kosztów. 

 Rwanda. Uruchomiono aplikację mobilną, która ma pomóc mieszkańcom Rwandy w poprawie ich umiejętności 

finansowych i cyfrowych. Aplikacja o nazwie LENGA została stworzona po 18 miesiącach badań prowadzonych w 

ramach projektu Funduszu Rozwoju Kapitału ONZ (UNCDF) zatytułowanego „Rozszerzenie dostępu do finansów 

oraz umiejętności cyfrowych i finansowych dla uchodźców i społeczności przyjmującej w Rwandzie (REFAD)”. 

Komentarz: LENGA (dostępna w sklepie z aplikacjami na Androida, używa ona oficjalnego języka Rwandy, 

kinyarwanda), jest skierowana do Rwandyjczyków, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności w zakresie tworzenia 

planów oszczędnościowych, sporządzania budżetu, tworzenia różnych rodzajów grup oszczędnościowych, 

porównywania usług finansowych i podejmowania decyzji o pożyczkach. Oczekuje się, że w ramach projektu 

REFAD aplikacja dotrze do co najmniej 10 000 osób w tym kraju. Projekt ma na celu wypełnienie luki informacyjnej 

w społeczeństwie rwandyjskim, gdzie niezwykle popularne stało się korzystanie ze smartfonów. 

 Burundi. Ministerstwo Zasobów wodnych, Energii i Kopalń oraz Unia Europejska oficjalnie uruchomiły inicjatywy 

EDFI ElectriFI i GET.invest, które poprawią dostęp do energii odnawialnej i efektywność energetyczną w Burundi. 

Stały sekretarz ww. resortu Selemani Khamisi ocenia, że Burundi wypracowało ramy prawne sprzyjające 

inwestycjom w elektroenergetykę. Inicjatywy EDFI ElectriFi i Get.invest finansowane przez Unię Europejską 

opiewają na 10,6 mln euro. 

Komentarz: Stosunki między Burundi a UE ocieplają się od czasu dojścia do władzy Evariste Ndayishimiye. Świadczy 

o tym uruchomienie dwóch programów zwiększających inwestycje sektora prywatnego w energię odnawialną. 

Pierwszym z nich jest program EDFI ElectriFI (Electrification Financing Initiative), będący instrumentem 



 

 

inwestycyjnym finansującym start-upy i projekty prywatne, koncentrując się na podnoszeniu zdolności 

wytwórczych z czystych źródeł energii. EDFI ElectriFI wspiera rozwój systemów wytwarzania energii odnawialnej 

w Afryce Subsaharyjskiej, w tym domowych systemów solarnych, zielonych mini-sieci, a także systemów solarnych 

do produktywnego wykorzystania przez firmy. Program ten będzie wspierany przez GET.invest, program 

ustanowiony przez UE i kilka jej krajów członkowskich na rzecz inwestycji w zdecentralizowaną energię 

odnawialną. GET.invest jest skierowany do firm z sektora prywatnego i deweloperów projektów, partnerów 

finansowych i organów regulacyjnych w celu budowania zrównoważonych rynków energii w krajach partnerskich. 

Burundi to nowy kraj partnerski, którego celem jest przyspieszenie swojej elektryfikacji: Burundi ma obecnie jeden 

z najniższych poziomów elektryfikacji na kontynencie afrykańskim, ze wskaźnikiem tylko 11% według Banku 

Światowego. Afrykański Bank Rozwoju (AfDB) szacuje zainstalowaną moc elektryczną Burundi na 39 MW. Jak się 

zdaje, rola sektora prywatnego będzie w tym kraju decydująca dla rozwoju tej zainstalowanej mocy i umożliwienia 

dalszej elektryfikacji. Przygotowując się do tego zadania Burundi wprowadziło nowe przepisy sprzyjające 

inwestycjom prywatnym.  



 

 

 

 

Projekt: CUB@work – Cultural Unconscious Bias in the workplace 
 

Krajowa Izba Gospodarcza wraz z sześcioma innymi podmiotami z Europy realizuje projekt, który ma za zadanie 
upowszechniać wiedzę na temat nieświadomych uprzedzeń kulturowych w miejscu pracy. 

 

 

 

Wiele firm i organizacji w Europie walczy w Wojnie o Talenty – pilnie potrzebują wykwalifikowanych 

pracowników. Dotyczy to w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Z drugiej strony, Europa 

doświadcza bezprecedensowo wysokiego poziomu mobilności ludzi z państw członkowskich UE oraz z innych 

części świata. Wiele z tych migrujących osób jest dobrze wykwalifikowanych, ale napotyka na trudności w 

dostępie do rynku pracy. 

 

Projekt ma na celu wzmocnienie kluczowych kompetencji kadry zarządzającej zasobami ludzkimi oraz 

pracowników zajmujących się rekrutacją w MŚP, aby pomóc im w znalezieniu odpowiedniego i 

wykwalifikowanego personelu zróżnicowanego kulturowo poprzez lepsze zrozumienie, rozpoznanie, refleksję i 

zarządzanie nieświadomymi uprzedzeniami kulturowymi w sytuacjach rekrutacji i zatrudniania, jak również w 

innych codziennych procesach pracy. 

 

Do grup docelowych projektu należą: 

• Kadra kierownicza i rekrutacyjna MŚP 

• Trenerzy VET oraz pracownicy publiczni odpowiedzialni za prowadzenie szkoleń VET. 

W ramach projektu Cub@Work powstaną następujące rezultaty: 

 

Rezultat 1 

Zestaw narzędzi do zarządzania nieświadomymi uprzedzeniami – Zasób internetowy mający na celu 

uświadomienie kadrze zarządzającej zasobami ludzkimi oraz pracownikom zajmującym się rekrutacją w MŚP 

fenomenu nieświadomych uprzedzeń kulturowych. Zestaw narzędzi zawiera test samooceny, studia przypadków 

oraz quiz, pozwalający ocenić, przeanalizować i uświadomić sobie własne nieświadome uprzedzenia kulturowe. 

Ponadto, zestaw narzędzi zawiera glosariusz, zalecenia dla MŚP oraz wskazówki „co robić a czego nie robić”. 

 



 

 

 

 

Rezultat 2 

Kurs szkoleniowy online CUB@work – Kurs online, dostępny jako Otwarty Zasób Edukacyjny, zawiera 4 moduły 

szkoleniowe na temat nieświadomych uprzedzeń kulturowych, mających na celu podniesienie kluczowych 

kompetencji przedsiębiorców i pracowników zajmujących się rekrutacją w MŚP. 

Wszystkie materiały będą dostępne w języku duńskim, angielskim, niemieckim, włoskim, polskim oraz 

hiszpańskim. 

 

Więcej informacji: 

https://cubatwork.erasmus.site/pl/ 

https://twitter.com/cubatwork 

https://www.facebook.com/cubatwork 

  

https://cubatwork.erasmus.site/pl/
https://twitter.com/cubatwork
https://www.facebook.com/cubatwork


 

 

 

 
Targi On Line : Bangladesz  Trade And Investment Summit 

 
Zapraszamy polskie firmy do udziału w targach online:  BANGLADESZ  TRADE AND INVESTMENT SUMMIT, 
26.10-01.11.2021, która w tegorocznej edycji odbędzie się w formule  wirtualnej.   
 
 Oczekuje się ze  tegoroczna wystawa  podobnie jak w czasach przed -covidowych zgromadzi wystawców oraz 
handlowców z ponad 50 krajów Azji , Europy oraz Bliskiego Wschodu, dla których przewidziane jest 
zorganizowanie spotkań online ,  reprezentujących następujące sektory  :  
 
 1/ Infrastruktura/ logistyka oraz energetyka  
 2 /Sektor  IT / ITES and Fintech  
 3/Wyroby ze skóry , 
4/ Farmaceutyki i półprodukty do ich produkcji  
5/  Wyroby z plastiku , 
6/ Części automotive ,  
 7/Sektor rolniczy i art. Spożywczych łącznie z technologiami dla przetwórstwa spożywczego   
8/ Tekstylia i wyroby z juty  
 9/FMCC and retail business . 
 
Zainteresowane osoby prosimy o  pilną  rejestrację pod linkiem  http://www.summi.dhakachamber.com  
lub w sprawie  pytań  i wątpliwości  o kontakt z Ambasadą  Bangladeszu w Polsce – 
 Pan Anirban Noegi . tel 48 572094381  

  

http://www.summi.dhakachamber.com/


 

 

 

 
Anons o webinarium i B2B Polska-Pakistan, sektor skórzany 

 
Krajowa Izba Gospodarcza i  Ambasada Pakistanu w Polsce zapraszają do udziału w  Seminarium Biznesowym on 

line: z cyklu: Zróbmy razem biznes, „Pakistan –Polska – możliwości współpracy handlowej w sektorze rolno - 

spożywczym oraz świeżych owoców i warzyw , ” które odbędzie się w dniu 08. grudnia 2020 ( wtorek) , w godz 

10.00-12.30 . 

 

 Jest to drugie spotkanie organizowane w ramach programu KIG Zróbmy razem biznes , które ma na celu 

rozszerzenie kontaktów gospodarczych z partnerami pakistańskimi, w tym stowarzyszonymi w izbach handlowych 

i organizacjach biznesowych w Pakistanie.  

 

W kolejnych miesiącach program ten będzie kontynuowany również w formie misji handlowych online oraz 

indywidualnych internetowych spotkań bezpośrednich organizowanych w formule business to business. W 

spotkaniu m.in. weżmie udział Amb Piotr Opaliński, który zaprezentuje aktualną informację o istotnych z punktu 

widzenia polskich przedsiębiorców uwarunkowaniach na rynku pakistańskim a uczestniczący przedstawiciele 

polskich firm będą mogli przedstawić własne uwagi i sugestie dotyczące współpracy biznesowej oraz oczekiwania 

co do ich wsparcia ze strony Ambasady RP w Islamabadzie jak również Krajowej Izby Gospodarczej. 

 

W spotkaniu również wezma również udział : Muhammad Zahid Bahtii, Radca handlowy Ambasady Pakistanu w 

Polsce , który przedstawi stan gospodarki oraz możliwości zacieśnienia współpracy pomiędzy firmami z obu krajów 

- widziane z perspektywy pakistańskiej a także eksperci i praktycy – przedstawiciele firm polskich , którzy od lat 

mają kontakty handlowe z Pakistanem .  

 

 Spotkanie będzie prowadzone w j angielskim .  

 

Zapraszamy  

informacji telefonicznie lub drogą mailową udziela: 

Katarzyna KANIEWSKA  

Biuro Współpracy z Zagranicą 

e-mail: kkaniewska@kig.pl 

tel: 22  630 970783 

kom:  609 661 583 

  



 

 

 

Informacja dot. eksportu żywności do Chin 

 
 



 

 

 
  



 

 

 
Relacja: Promocja zielonych technologii podczas misji gospodarczej 
GreenEvo do ZEA, 1-7.10.2021 

 
W dniach 1-7 października 2021 r. odbyła się misja gospodarcza laureatów GreenEvo do Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich, zorganizowana z okazji tygodnia klimatu na EXPO Dubai i MT WETEX  & Dubai Solar Show 2021 
 

      
 

Misji gospodarczej przewodniczył Pan Minister Ireneusz Zyska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii. 
12 firm z programu GreenEvo reprezentowało technologie z zakresu branży wodno-ściekowej: AQT WATER, 
EKOTOP, EKOWODROL, SYMBIONA, PROTE Technologie dla Środowiska, WOFIL Robert Muszański, oraz z branży 
związanej z oszczędnością energii, ochroną powietrza  i gospodarką odpadami:  APANET Green System, SOLCRAFT, 
VESTAECO COMPOSITES, FARDATA, MARBET-WIL. 
 

Misja była zorganizowana przez Krajową Izbę Gospodarczą  i Ministerstwo Klimatu i Środowiska, we współpracy z 
Ambasadą RP w Abu Dhabi oraz zespołem PAIH EXPO Dubai w celu  promocji polskich zielonych technologii 
reprezentowanych przez laureatów projektu  GreenEvo na rynku ZEA. 
 
Zaplanowany harmonogram spotkań i wydarzeń podczas misji miał na celu umożliwienie laureatom analizę potrzeb 
i potencjału rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich w zakresie zapotrzebowania na oferowane technologie, jak 
również ocenę szans rozwoju i barier wejścia na ten rynek. 
 
Połączenie programu misji z udziałem w EXPO Dubai 2020 było szczególnie interesujące dla uczestników misji 
GreenEvo ze względu na temat przewodni światowej wystawy, który koncertował się wokół zagadnień: Opportunity 
(Szanse), Mobility (Mobiność) i Sustainability (Zrównoważony rozwój). Kontakty z przedsiębiorcami z wielu krajów, 
umożliwiły uczestnikom szerokie rozpoznanie nie tylko rynku ZEA ale także krajów Półwyspu Arabskiego oraz innych 



 

 

krajów regionu, w tym Afryki, po raz pierwszy reprezentowanej tak silnie podczas EXPO. 
 

Udział w Biznes Forum organizowanym przez partnera KIG – Dubai Chamber of Commerce: „How do we work 
together to better manage climate and protect biodiversity” w ramach tygodnia klimatu i bioróżnorodności 
umożliwił poznanie aktualnych trendów na rynkach międzynarodowych w zakresie innowacyjnych rozwiązań 
środowiskowych, a udział w seminariach i konferencjach w Polskim Pawilonie  na EXPO stanowił uzupełnienie 
programu biznesowego .  
 
Polscy przedsiębiorcy zaprezentowali się w ramach specjalnie dedykowanego panelu „Meet Polish GreenEvo 
companies” podczas MT WETEX’2021 oraz wzięli udział w spotkaniach B2B z emirackimi partnerami. Polska 
delegacja uczestniczyła ponadto w rozmowach w Dubai Solar Park i DEWA (Dubai Electricity & Water Authority) 
oraz w spotkaniach z saudyjskimi partnerami przebywającym w ZEA w ramach wizyty Ministerstwa Energii KAS. 
 

Misja gospodarcza do ZEA była pierwszym wydarzeniem zorganizowanym po pandemii w formie tradycyjnej misji 
wyjazdowej, w ramach współpracy Krajowej Izby Gospodarczej z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. 
 

Program GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii jest prowadzony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska 
stanowi flagowy przykład współpracy administracji z biznesem stymulujący międzynarodowy transfer zielonych 
technologii oraz realnie wspierający zagraniczną aktywność polskich firm. Program GreenEvo finansowany jest ze 
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 

 

Zapraszamy do kontaktu i współpracy w kolejnych przedsięwzięciach organizowanych w ramach programu 
GreenEvo: https://kig.pl/greenevo-akcelerator-zielonych-technologii/ a także do udziału w wydarzeniach 
gospodarczych przewidzianych w ramach światowej wystawy EXPO do 31 marca 2022 https://kig.pl/expo2020-
dubai/  
 
Kontakt: 

 
Agnieszka Salamończyk 

Zastępca Dyrektora 
Biuro Współpracy z Zagranicą 
tel. 22 630 97 73 

e-mail: asalamonczyk@kig.pl 
 

Elżbieta Wojtas 
Biuro Współpracy z Zagranicą 
tel 22 63 09 752 

e-mail: ewojtas@kg.pl 
  

https://kig.pl/greenevo-akcelerator-zielonych-technologii/
https://kig.pl/expo2020-dubai/
https://kig.pl/expo2020-dubai/
mailto:ewojtas@kg.pl


 

 

 

 
Oferty biznesowe z Izraela 

 
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą biznesową z Izraela: 
Business Offers from FICC – September-October 2021 

 
W razie zainteresowania zapraszam do kontaktu: 

Anna Derbin 
aderbin@kig.pl 

https://kig.pl/wp-content/uploads/2021/10/Business-Offers-from-FICC-September-October-2021.pdf

