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Krajowa Izba Gospodarcza i Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza utworzyły Fundusz Pomocy Ukrainie. 

Celem Funduszu jest wsparcie ofiar rosyjskiej inwazji w Ukrainie, a także polskich organizacji i instytucji, 

które pomagają ogromnej liczbie ofiar. 

 

Podjęte działania są już wdrażane w Ukrainie we współpracy z ukraińskimi władzami lokalnymi we 

Lwowie, Iwanofrankowsku, Chmielnickim i innych miastach.  

 

Warto dodać, że jednym z kluczowych elementów pomocy – poza zakupem niezbędnych produktów 

medycznych, żywnościowych czy środków higieny – jest przekroczenie granicy z Ukrainą, transport i 

dystrybucja – tych produktów – na terenie Ukrainy. Dzięki utworzonemu Funduszowi – udzielamy 

pomocy naszym sąsiadom w każdej części ich kraju. 

 

Zbiórka zorganizowana przez Krajową Izbę Gospodarczą i Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą:  

Do pobrania Apel Organizacji 

Strona Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej 

Stanowisko KIG w sprawie agresji Rosji na Ukrainę 

 

numer rachunku: BNP Paribas 58 1600 1462 1890 7447 7000 0004 

z dopiskiem „pomoc Ukrainie” 

 

 

    Wspieramy Ukrainę 

https://kig.pl/wp-content/uploads/2022/03/Apel_Organizacji.pdf
https://www.pol-ukr.com/
https://kig.pl/stanowisko-kig-w-sprawie-agresji-rosji-na-ukraine/


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Szkolenie online INCOTERMS® 2020 – jak rozumieć i stosować międzynarodowe reguły handlu 

– skierowane jest do menedżerów, specjalistów, handlowców oraz wszystkich zainteresowanych 

tematyką handlu zagranicznego. Po jego zakończeniu uczestnik będzie potrafił dokonać wyboru 

prawidłowej reguły Incoterms®, z uwzględnieniem specyfiki towaru i gałęzi transportu w kontraktach 

eksportowych i importowych. Pozwoli to na uniknięcie wielu kosztownych błędów i bezkonfliktową 

realizację transakcji handlowej. 

Zasadnicze cele szkolenia: 

• Przekazanie informacji o najnowszej wersji Incoterms® 2020, ich nowej strukturze 

wewnętrznej, zmianie kolejności i nazwy reguł, różnicach w stosunku do Incoterms® 2010 oraz 

o zasadach prawidłowego i bezpiecznego ich stosowania. 

• Analiza poszczególnych reguł Incoterms® 2020, w kontekście podziału obowiązków, kosztów i 

ryzyka związanego z dostawą towaru pomiędzy sprzedającym i kupującym. 

Metodologia: Wykład online „na żywo”, wzbogacony animowaną prezentacją Incoterms. W trakcie 

szkolenia, sumarycznie, około jedna godzina zostanie poświęcona na wymianę poglądów w formie 

dyskusji, ewentualne formułowanie problemów, pytania i odpowiedzi – wszystko na platformie Zoom. 

Trener: Pan Jarosław Hermanowski – ekspert w zakresie INCOTERMS i kontraktacji eksportowej. 

Jedyny w Polsce trener akredytowany przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu. Niezależny 

konsultant, trener i wykładowca, specjalizujący się w zagadnieniach kontraktów w handlu 

zagranicznym. Członek Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Izby Handlowej. Autor 

licznych publikacji z zakresu handlu zagranicznego m.in. oficjalnego tłumaczenia publikacji Incoterms® 

2010 oraz Incoterms® 2020. 

Materiały szkoleniowe: autorskie materiały szkoleniowe, w tym prezentacja. 
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Program szkolenia: 

• Wprowadzenie; 

• Jak powstają reguły Incoterms?; 

• Incoterms® 2020 a umowa sprzedaży (pojęcia dostawa, własność, ryzyko); 

• NOWOŚCI i RÓŻNICE w Incoterms® 2020: 

• Nowy obszerny Wstęp, który kładzie większy nacisk na dokonanie właściwego wyboru; 

• Uaktualnione Noty Wyjaśniające przed każdą regułą; 

• Dodany nowy „horyzontalny” układ artykułów; 

• Zmiana kolejności artykułów nadająca dostawie i ryzyku wyższą rangę (odpowiednio: A2/B2 

zamiast A4/B4 i A3/B3 zamiast A5/B5); 

• Konosamenty z adnotacją „on board” w FCA; 

• Różne poziomy ochrony ubezpieczeniowej w CIP (ICC A) i CIF (ICC C); 

• Zmiana inicjałów DAT na DPU i zmiana kolejności DAP i DPU; 

• Przewóz własnymi środkami transportu w FCA, DAP, DPU i DDP; 

• Koszty i ich usytuowanie (A9/B9 zamiast A6/B6); 

• Włączenie wymogów związanych z bezpieczeństwem w zakres obowiązków dotyczących 

przewozu i kosztów (A4/B4 i A9/B9). 

• Analiza i omówienie 11 reguł Incoterms® 2020 oraz zmian w poszczególnych regułach, ze 

szczególnym uwzględnieniem podziału obowiązków, kosztów i ryzyka między sprzedającym i 

kupującym; 

• Analiza błędów, które mogą być popełnione przy stosowaniu reguł Incoterms® 2020: 

• brak informacji o wersji Incoterms; 

• negatywne konsekwencje związane z brakiem określenia punktu dostawy; 

• błędne stosowanie reguł FOB, CFR i CIF w transporcie kontenerowym; 

• możliwe konsekwencje finansowe wskutek błędnej interpretacji reguł C. 

• Dokumenty i informacje wymagane od stron kontraktu w Incoterms® 

• Incoterms® 2020 a umowa spedycji i umowa przewozu. 

• Ubezpieczenie towaru w drodze w Incoterms® 

• Podsumowanie (dyskusja podsumowująca, pytania, odpowiedzi). 

 
Termin szkolenia: 16 listopada 2022 r. 

Rejestracja: formularz zgłoszeniowy 

Orientacyjne godziny: 8.00 – 15.00 

8.00-8.30 – logowanie na platformie Zoom/ sprawdzanie ustawień audio i video 

8.30-10.00 – I blok 

10.00-10.15 – przerwa 

10.15-11.00 – II blok 

11.00-11.10 – przerwa 

11.10-12.00 – III blok 

12.00-12.10 – przerwa 

https://formularze.kig.pl/pl/2022-11-16-incoterms/


 

 

12.10-12.50 – cd III blok 

12.50-13.00 – przerwa 

13.00-15.00 – warsztaty 

Szkolenie realizowane będzie na platformie Zoom, a warunkiem uczestnictwa w 

nim jest wypełnienie formularza online lub przesłanie zgłoszenia na e-mail bnersewicz@kig.pl oraz 

dokonanie wpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu. Po otrzymaniu 

potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z 

dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi. 

 
Pakiet I: 

Koszt udziału w szkoleniu online wynosi 550 zł + 23%VAT. 

Cena dotyczy udziału 1 osoby i obejmuje: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesją pytań i 

odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf oraz certyfikat w wersji pdf. 

Pakiet II: 

Koszt udziału w szkoleniu online + publikacja Incoterms® 2020 w wersji książkowej wraz z kosztami 

wysyłki wynosi 670 zł + 23%VAT. 

Cena dotyczy udziału 1 osoby i obejmuje: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesją pytań i 

odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf oraz certyfikat w wersji pdf, a także 

publikacja Incoterms® 2020 w wersji książkowej wraz z kosztami wysyłki 

 
Szczegółowe informacje: 

Bartłomiej Nersewicz 

Biuro Współpracy z Zagranicą 

Krajowa Izba Gospodarcza 

E-mail: bnersewicz@kig.pl 

Tel.: 226309686 

  

https://formularze.kig.pl/pl/2022-11-16-incoterms/
mailto:bnersewicz@kig.pl


 

 

 

 

 

 

 

Sezon golfowy 2022 oceniany jest bardzo dobrze. Głównie ze względu na coraz większą popularność 

golfa w Polsce. Wszyscy polscy golfiści śledzą z satysfakcją poczynania naszego najlepszego 

przedstawiciela w tej dyscyplinie sportu Adriana Meronka, który dzielnie walczy w kolejnych turniejach 

DP Tour zajmując aktualnie 8 miejsce w cyklu Race to Dubai 2022. W tym roku miało miejsce historyczne 

pierwsze zwycięstwo Polaka w ekstra lidze światowego golfa. A. Meronk zwyciężył w turnieju Horizon 

Irish Open w Irlandii. 

Wśród licznych wydarzeń golfowych organizowanych w Polsce w 2022 roku odnotować należy także 

nasz turniej. W ostatni weekend (w sobotę, 8 października) miała miejsce 8. edycja Turnieju Golfa KIG 

OPEN o Puchar Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej.  

Po raz trzeci 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 2022 cieszył się dużym zainteresowaniem. Do udziału w turnieju zgłosiło się 90 golfistów i 

golfistek. 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 startera.  

Turniej stał na bardzo wysokim poziomie sportowym i organizacyjnym. Wyniki zostały opublikowane na 

stronie Polskiego Związku Golfa – www.pzgolf.pl O niezwykłej sportowej jakości turnieju świadczy fakt, 

że zwycięzca w głównej kategorii (StrokePlay Brutto) Franciszek Dudek uzyskał wynik tylko o 2 punkty 

wyższy niż par pola, tzn. pokonał 18 dołków w 74 uderzeniach (par pola wynosi 72).  

Zwycięzcy otrzymali nagrody w formie statuetek oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez partnerów 

turnieju i klub First Warsaw. 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, który zajął 3. miejsce w głównej kategorii (StrokePlay Brutto). Grał też przyjaciel 

turnieju ambasador Japonii w Polsce Akio Miyajima. 

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. 

Relacja z TURNIEJU GOLFA O PUCHAR PREZESA KIG (8. edycja) KIG OPEN 2022 na polu golfowym First Warsaw Golf 



 

 

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 ładny, bezdeszczowy a momentami słoneczny 

dzień.  

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 9. edycji turnieju. 

Prosimy już dzisiaj o zarezerwowanie w Waszych kalendarzach daty 7 października  2023 roku. Do 

zobaczenia!!! 

 

 

 

Po blisko dwóch latach izolacji, kraje Azji Południowo-Wschodniej ponownie otwierają swoje granice dla 

partnerów zagranicznych 

 

 
 

Pandemia COVID oraz szybko zmieniająca się sytuacja geopolityczna wywołują poważne zmiany w 

gospodarce światowej, powodując m.in. reorientację kontaktów biznesowych, zerwanie łańcuchów 

dostaw i zmianę kierunków współpracy. 

Wietnam otworzył się dla ruchu międzynarodowego w marcu tego roku, coraz więcej zagranicznych 

delegacji biznesowych udaje się do tego kraju w ramach misji gospodarczych, dlatego chcielibyśmy 

stworzyć Państwu również taką możliwość, proponując udział w biznesowej misji gospodarczej do 

Wietnamu, która odbędzie się w listopadzie 2022. 

Rynki azjatyckie w nowej odsłonie. Misja biznesowa do Wietnamu 



 

 

Program misji w Wietnamie przygotowywany jest we współpracy z wieloletnim partnerem Krajowej 

Izby Gospodarczej, Wietnamską Izbą Przemysłowo – Handlową, Wietnamskim Zagranicznym Biurem 

PAIH-u w Ho Chi Minh oraz Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Hanoi. 

W związku z powyższym, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o informację zwrotną, czy są 

Państwo zainteresowani podjęciem współpracy na rynku wietnamskim, a tym samym udziałem w 

proponowanej – przez KIG – misji. 

 

Szczególnie zachęcamy do kontaktu firmy z sektora artykułów spożywczych i przetwórstwa rolno- 

spożywczego, sektora urządzeń medycznych, zielonych technologii, górniczo – wydobywczego, IT i 

sektora zaawansowanych technologii. 

W przypadku odpowiedzi potwierdzającej udział w misji wyjazdowej, uprzejmie proszę o wypełnienie 

ankiety w terminie do dnia 30 października br. 

https://formularze.kig.pl/pl/2022-11-vietnam/  

  

https://formularze.kig.pl/pl/2022-11-vietnam/


 

 

 

 

 

 

 

Tanzania. Parlament przyjął nowelizację ustawy o zasobach wodnych, która ma na calu zaostrzenie 
przepisów prawa zwiększając kary za nadmierne zużycie wody do działalności produkcyjnej na dużą 
skalę, np., w rolnictwie czy budownictwie, bądź korzystanie z zasobów bez zezwolenia.  Dotychczas 
groziła w takim wypadku kara grzywny w wysokości od ok. 130 do ok. 215 USD lub kara pozbawienia 
wolności od 2 do 6 miesięcy. Zaostrzenie prawa w tym zakresie ma podnieść efektywność zarządzania 
zasobami wodnymi oraz zwiększyć dostępność bezpiecznej i czystej wody w Tanzanii. 
Komentarz: Zmiana prawa ma na celu przede wszystkim wzmocnienie ochrony zasobów wodnych, które 
w Tanzanii zmniejszają się ze względu na zanieczyszczenia, erozję gleb, ale także  dysfunkcjonalność 
istniejących wodociągów i innej infrastruktury wodnej, w dużej mierze spowodowaną brakiem jasnej 
strategii dot. zapewnienia utrzymania i zrównoważonego wykorzystywania istniejących zasobów 
wodnych oraz przejrzystego systemu zarządzania nimi. Kolejnym poważnym problemem jest nielegalne 
korzystanie z istniejących zasobów wodnych. Jednocześnie szybki przyrost populacji Tanzanii oznacza, że 
zapotrzebowanie na wodę w tym kraju będzie nadal rosnąć. Władze Tanzanii dostrzegają, iż woda to 
kwestia bezpieczeństwa narodowego – a jej niedobory spowodują choćby problemy z elektrycznością i 
odbiją się negatywnie m.in. na sektorze rolnym. Stąd temat efektywnego zarządzania wodą, który jest 
przedmiotem dyskusji o współpracy m. in. z Polską, pozostanie w najbliższych latach wysoko na agendzie 
władz Tanzanii. 
  
Rwanda. Niska spłacalność pożyczek studenckich może wpłynąć na ograniczanie udzielenie 
kolejnych. 19 września br. opublikowano dane raportu audytora generalnego Rwandy, z których wynika, 
ze jedynie 13% osób zobowiązanych do spłacenia udzielonych im wcześniej pożyczek na studia dokonuje 
regularnych płatności. Wg danych raportu kluczowym problemem dla operacyjności wartego prawie 24 
mln USD funduszu jest utrata łączności ze studentami i brak danych, gdzie przebywają i są zatrudnieni 
po ukończeniu krajowych lub zagranicznych studiów. Rekomendacje dla zarządzającego środkami Banku 
Rozwojowego Rwandy (Development Bank of Rwanda, DBR) obejmują m. in. budowę i zarzadzanie 
efektywną bazą danych pożyczkobiorców na etapie ich edukacji i pracy zawodowej. 
Komentarz: Pożyczki z funduszu edukacyjnego dają szansę uczniom mającym dobre wyniki w szkole na 
sfinansowanie części kosztów studiów w Rwandzie i za granicą przy stosunkowo niskim (8%) 
oprocentowaniu późniejszej spłaty. Niski stopień spłacalności pożyczek z funduszu doprowadzi w 
najbliższym okresie do redukcji liczby udzielanych studentom kredytów, a 
więc prawdopodobnie zmniejszenia liczby osób mogących sobie pozwolić na studia, także za granicą, 
gdzie najpopularniejszym kierunkiem jest obecnie Polska. Jednocześnie konieczność budowy 
nowoczesnej bazy danych beneficjentów i zobowiązanych jest szansą dla potencjalnych dostawców 
technologii informatycznych z zagranicy, w tym także polskich firm. Placówka planuje w najbliższym 
czasie nawiązać ze stroną rwandyjską dyskusję w tym obszarze.      
  
Rwanda. Turecka firma Doğuş Group zamierza zainwestować w sektor hotelarski, tworząc co najmniej 
trzy luksusowe hotele wypoczynkowe wraz z restauracjami w dzielnicach Kigali i Karongi, zwłaszcza 
wokół pasa jeziora Kivu. Turecka firma zapowiada, że Rwanda zostanie w przyszłości siedzibą jej biura 

    Przegląd tygodniowy ambasady z RP w Dar es Salaam 



 

 

regionalnego, umożliwiając ekspansję grupy także na inne rynki afrykańskie. Firma sygnalizuje także 
zamiar założenia szkoły hotelarskiej w Rwandzie. Dodatkowo planuje zaoferować młodym 
Rwandyjczykom szkolenia w branży hotelarskiej w Turcji. 
Komentarz: Doğuş Group to jeden z największych prywatnych konglomeratów w Turcji: obejmuje 250 
firm z siedmiu branż (wysokiej klasy salony samochodowe, sklepy detaliczne, restauracje, kawiarnie, 
firmy budowlane, stacje radiowe i media oraz firmy turystyczne). Grupa prowadzi obecnie działalność w 
29 krajach Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej, Europy Wschodniej i krajów Zatoki Perskiej. Dostrzegła 
ona potencjał Rwandy jako punktu wyjściowego na inne afrykańskie rynki. Clare Akamanzi, prezes Rady 
Rozwoju Rwandy (Rwanda Development Board), podkreśla, że jej kraj z przyjemnością gości inwestora z 
tak dużej korporacji o zainteresowaniach obejmujących różne sektory i zwraca uwagę, że z tureckim 
partnerem omawiane są obecnie również inne możliwości inwestycyjne, zwłaszcza w budownictwie, z 
uwagi na jego duże doświadczenie w tej branży. 
  
Rwanda. Rząd  Rwandy podpisał umowę ramową z ARISE Integrated Industrial Platforms (ARISE IIP) 
dotyczącą rozwoju strefy przemysłowej Bugesera Industrial Zone. ARISE IIP to panafrykański deweloper, 
który projektuje, finansuje, buduje i obsługuje zintegrowane i dostosowane do miejscowych potrzeb 
strefy przemysłowe o wysokiej wartości dodanej. W ciągu ostatnich kilku lat ARISE IIP dokonał szerokiej 
ekspansji w całej Afryce, wspierając powstanie 12 zintegrowanych stref przemysłowych 
przyspieszających industrializację kontynentu. Strefa Bugesera Industrial Zone ma zacząć funkcjonować 
za 3 lata, a budowa będzie przebiegać w 3 fazach na łącznej powierzchni 330 hektarów. Będzie ona 
strategicznie zlokalizowana, zaledwie 10km od nowego międzynarodowego lotniska w Bugesera, które 
ma być największym lotniskiem w kraju. Ponadto Bugesera znajduje się 50 km od stolicy Rwandy, Kigali, 
która już obecnie staje się  kluczowym ośrodkiem gospodarczym i kulturalnym w regionie. 
Komentarz: Umowa podpisana 8 września, która jest zgodna z ambicjami ARISE IIP, aby „uwolnić 
potencjał przemysłowy Afryki”, wesprze rząd Rwandy w realizacji programu industrializacji tego kraju. 
Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE) – nowoczesny park przemysłowy, który ma powstać w dystrykcie 
Bugesera – będzie służyć promowaniu i przyciąganiu wielosektorowych inwestycji przemysłowych i 
handlowych w Rwandzie. Pomoże też rozwijać lokalną produkcję surowców w produkty o wysokiej 
wartości dodanej. 
  
Rwanda rozpoczęła wdrażanie projektu zakładającego rozbudowę wpisanego na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO Narodowego Parku Wulkanów, aby pomieścić w nim rosnącą liczbę zagrożonych 
goryli górskich. Kluczowym partnerem finansującym projekt jest Bank Światowy. Jednym z celów 
rozbudowy parku jest zniwelowanie konfliktu między ludźmi a dziką przyrodą: co tydzień ok. połowa 
populacji goryli opuszcza park, wskutek czego w jego okolicy odnotowuje się liczne przypadki 
zniszczonych upraw i drzew. 
Komentarz: Siedlisko goryli rozpościera się w parku wulkanów na terytoria Rwandy, Ugandy i DRK i jest 
domem dla ostatnich żyjących goryli górskich na Ziemi. Migracja i rosnąca populacja goryli górskich 
drastycznie zwiększyły liczbę tych zwierząt znajdujących się na terytorium Rwandy, co prowadzi do walk 
między poszczególnymi osobnikami, przy czym młode osobniki często w takich sytuacjach odnoszą 
poważne obrażenia/giną. Zwiększyło się także zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem chorób wśród 
goryli. 
Na zakończenie rozbudowy parku, za 15 lat, jego powierzchnia ma wzrosnąć o 23%. Ostatecznie projekt 
ma na celu zwiększenie populacji goryli o 30% w ciągu kilkunastu lat. Rwanda wyraża gotowość do 
ściślejszej współpracy ze swoimi sąsiadami na rzecz wspólnych programów ochrony, w tym 
monitorowania parku i zapewnienie jego integralności. Według Rwanda Development Board projekt 



 

 

wymaga przesiedlenia 3400 rwandyjskich rodzin, w co zainwestowane zostanie ponad 70 mln USD (mają 
być one przesiedlane do nowoczesnych wsi, których projektowanie już rozpoczęto). Trwa sporządzanie 
przez rwandyjskie władze planu przesiedleń. Rwandyjczycy skorzystać będą mogli również z możliwości 
zatrudnienia, które pojawią się wraz z projektem. Premier Rwandy Edouard Ngirente niedawno podkreślił 
znaczenie zaangażowania społeczności lokalnych w działania ochronne: „Dlatego nasz program 
dzielenia się przychodami z turystyki jest tak ważną częścią naszej strategii ochrony. Inwestując w 
społeczności otaczające nasze parki narodowe, budujemy silny elektorat na rzecz ochrony przyrody, który 
obejmie pokolenia”. Rwanda zainwestowała już ponad 7,9 mln USD w  881 projektów na rzecz 
społeczności sąsiadujących z parkami narodowymi Volcanoes, Akagera, Gishwati-Mukura i Nyungwe. 
  



 

 

 

 

 

 

Agricultural projects in Uzbekistan 

  

The Uzbek side has developed 5 agricultural project presentations and initial business plan (total value 
of 53 mln. US dollar). 

They can be found under: 

https://drive.google.com/drive/folders/1GZzEPNpwiRiN_RrDwi7ftPfIilnnCd1F?usp=sharing 

Kontakt w UZ: 

Nazarov Khasan, 

tel: +998-90 917-89-84 

 e-mail: ipa26@invest.gov.uz. 

  

  

Kontakt w Polsce: 

Embassy of the Republic of Uzbekistan in Poland 
Tel.: +48508995888 

E-mail: uzembassy@gmail.com 

  

New investments project in Uzbekistan selected by the Ministry of the Investment and Foreign Trade 
of the Republic of Uzbekistan: 

- the new investment project "Manufacturing of Biodegradable All Kinds of Products" (the total value 
is 50 mln. of US dollars); 

- 4 investment projects (120 mln. US dollars); 

- Investment project presentation and initial business plan for "Production of Medicines" and 
"Production of Pectin" (5.5 mln. US dollars); 

https://drive.google.com/drive/folders/111A-SS5eNnCgzTc_58kf01Q_V7m9ZbW2?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1FC359j4nDQ7dDwQRG_FsMm_r-cpeF6Wo?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1bS7PdypEy2pjiw55dPlUtQN2_ccJnknV?usp=sharing 

  

Kontakt w UZ: 

Khidoyatova Khabiba, Nazarov Hasan +998-90 917-89-84; 

e-mail: ipa26@invest.gov.uz 

  

Kontakt w Polsce: 

Embassy of the Republic of Uzbekistan in Poland 

Tel.: +48508995888 

E-mail: uzembassy@gmail.com 

  

    New investments project in Uzbekistan 
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Szanowni Państwo, 
  
Ambasada Ukrainy przesyła wyrazy wysokiego poważania i proponuje zapoznać się z ofertą 
komercyjną firmy ukraińskiej „Orisil-Pharm” (https://orisilpharm.com/en/) (farmaceutyczna), która 
oferuje Państwu - ekspert w dziedzinie opracowywania, wdrażania i produkcji innowacyjnych środków 
eferentnych w medycynie i weterynarii (przemysł chemiczny i farmaceutyczny). 

  
Osoba kontaktowa: Dzhangazieva Anastasia (menedżer) 
Kom. +38 063 344 0128 
E-mail: oris_ofm_ph@ukr.net  
 

 

 

 

 

AXEL PROJECT is a Romanian Company for apparel with head office in Bucharest, Liveni 31B, 4th 

district, specialized in manufacturing and direct sales or public auctions for clerk uniforms, any other 

military textile equipment and fashion articles. 

 

Axel Project SRL is interested in identifying new external clients. 

 

For any further details Polish companies may contact directly, in English language: Mr. Constantin 

Giura, general manager, tel+40 740 037 636; e-mail: constantin.giura@axel-project.ro  

 

Please inform the Polish company’s members of your esteem organization regarding the willingness of 

the Romanian company to cooperate in the above & attached business proposal. 

 
www.axel-project.ro 

 

    Oferta biznesowa z Ukrainy 

    Oferta biznesowa z Rumunii 
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