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Konferencja polsko-afrykańska  
„Business Beyond Borders – Destination Africa” 

 

19 marca 2018 r. 
w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia 

 
PROGRAM KONFERENCJI: 

19 marca 2018 r. 

Sala audytoryjna 

10:00 - 10:15 

Powitanie gości: 

 Zbigniew Canowiecki – Prezydent „ Pracodawców Pomorza”; 

 Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego; 

 Łukasz Żelewski - Prezes Agencji Rozwoju Pomorza S.A. 

 Wojciech Szczurek – Prezydent Miasta Gdyni. 

10:15 - 10:35 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych – wystąpienie Głównego Specjalisty ds. rynków Afryki: Ewa 
Kordys. 

10:35 - 10:55 Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii – wystąpienie przedstawiciela. 

10:55 - 11:15 
Ambasador Zambii - Anthony Mukwita - zambijski rynek inwestycyjny oraz możliwości współpracy 
handlowej. 

11:15 - 11:35 Polska Agencja Inwestycji i Handlu – o instytucji, jej placówkach i eksporcie. 

11:35 - 11:55 
Agencja Rozwoju Pomorza / "Pomorski Broker Eksportowy" – wsparcie dla małych i średnich 
przedsiębiorców zainteresowanych ekspansją na rynki afrykańskie. 

11:55 - 12:10 PRZERWA KAWOWA 

12:10 - 12:40 
Rödl & Partner –  Piotr Mrowiec - Istotne prawne i podatkowego aspekty transgranicznej 
działalności polskich przedsiębiorstw w Afryce (właściwe kształtowanie  umów, dochodzenie 
roszczeń; kwestie podatkowe). 

12:40 - 13:10 
Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. – zabezpieczanie transakcji w wymianie 
handlowej z Afryką. 

13:10 - 13:40 Bank Gospodarstwa Krajowego – instrumenty finansowe w wymianie handlowej z Afryką. 

13:40 - 14:10 LUNCH 

14:10 - 14:40 Navimor (Jarosław Popis) – case study 

14:40 - 15:10 Yameo (Jacek Salek) – case study 

15:10 - 15:40 Kopalnia Złota Kamerun (Krzysztof Jabłonowski) – case study 

15:40 - 16:40 

Panel: Rynek afrykański – możliwości i zagrożenia: 

 Jarosław Popis – Navimor; 

 Jacek Salek – Yameo; 

 Dariusz Mierkiewicz - SSIL Business Development & Consulting Company; 

 Jerzy Bednarek – Prezes DSBJ Group S.A; 

 Mr Killion Munyama – Poseł na Sejm RP; 

 Jarosław i Krzysztof Jabłonowscy – Kopalnia Złota Kamerun; 

 Anthony Mukwita – Ambasador Zambii; 

 Jan Wieliński – Ambasador RP 

 Przedstawiciele ambasad krajów afrykańskich 

Sala G – I piętro 

16:30 – 17:30 
(z opcją 

przedłużenia) 

Business mixer to indywidualne 15-minutowe spotkania z przedstawicielami instytucji oferujących 
instrumenty wsparcia na rynkach afrykańskich dla sektora MŚP. Dodatkowo będzie możliwość 
spotkania z przedstawicielami Ambasad krajów afrykańskich. W celu umówienia się na spotkania 
konieczne są indywidualne zapisy (rejestracja od 12 marca). 

Zapraszamy do obserwowania strony, gdyż lista instytucji będzie regularnie uaktualniana: 

 Polska Agencja Inwestycji i Handlu; 

 Korporacja Ubezpieczeń Kredytowych S.A.; 

 Polsko-Afrykańska Izba Przemysłowo-Handlowa 

 Bank Gospodarstwa Krajowego; 

 Agencja Rozwoju Pomorza; 

 Pełnomocnicy „ Pracodawców Pomorza”; 

 Przedstawiciele ambasad i konsulatów wybranych krajów afrykańskich. 
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O INSTYTUCJACH W BUSINESS MIXER 
 
Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH) Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu 
To sieć przedstawicielstw, których zadaniem jest wspieranie eksportu oraz inwestycji polskich przedsiębiorstw na rynkach 
zagranicznych, jak również przyciąganie inwestorów do Polski. 
Przedstawiciel PAIH’u odpowiedzialny za biura zlokalizowane w Afryce będzie do Państwa dyspozycji. 
 
Korporacja Ubezpieczeń Kredytowych S.A. 
Od ponad 25 lat ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Oferuje usługi zapewniające bezpieczną 
wymianę handlową zarówno w kraju, jak i za granicą. Działalność KUKE skupia się na ubezpieczaniu należności z tytułu 
sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności, a także na udzielaniu gwarancji ubezpieczeniowych. 
Zapraszamy na spotkanie z przedstawicielem KUKE. 
 
Polsko-Afrykańska Izba Przemysłowo-Handlowa 
Polsko-Afrykańska Izba Przemysłowo-Handlowa to stowarzyszenie biznesmenów, które powstało z inicjatywy polskich 
ambasadorów, obecnych konsuli honorowych w Afryce, przedsiębiorców afrykańskich i polskich realizujących projekty w 
Afryce, ekspertów, którzy pracowali lub pracują w Afryce, afrykańskich absolwentów polskich szkół wyższych oraz 
zaangażowani gospodarczo członkowie z mieszanych małżeństw polsko-afrykańskich. 
Izba stwarza otoczenie biznesowe w celu gromadzenia i rozpowszechniania informacji wspomagającej działalność 
gospodarczą polskich i afrykańskich firm, informacji rynkowej i finansowo-ekonomicznej. Główna rola Izby polega na 
kojarzeniu partnerów gospodarczych dzięki szukaniu odpowiednich podmiotów do współpracy na terenie Afryki i Polski. 
 
Bank Gospodarstwa Krajowego 
Jednym ze strategicznych zadań BGK jest wsparcie rozwoju polskich przedsiębiorstw, tak na arenie krajowej jak i 
międzynarodowej, zgodnie ze Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju. W związku z tym BGK posiada kompleksową ofertę 
w zakresie instrumentów finansowania handlu, które możemy podzielić na cztery główne grupy: 

 gwarancje bankowe (handel krajowy i zagraniczny), 

 akredytywy (handel krajowy i zagraniczny), 

 wykup wierzytelności (handel krajowy i zagraniczny), 

 kredyt dla banku nabywcy (handel zagraniczny). 
Zapraszamy na spotkanie z przedstawicielem banku BGK, ekspertem w finansowaniu, zabezpieczaniu i/lub rozliczaniu 
kontraktów handlowych polskich eksporterów na rynku afrykańskim. 
 
Pracodawcy Pomorza 
Dla wszystkich zainteresowanych dotacjami na eksport (GO TO BRAND) i bezpłatną weryfikacją firm MŚP mogących 
skorzystać z dotacji zapraszamy do zapisywania się na spotkanie z przedstawicielem Pracodawców Pomorza 
 
Agencja Rozwoju Pomorza S.A. - "Pomorski Broker Eksportowy" 
Pomorski Broker Eksportowy ułatwia firmom z sektora MSP rozwój działalności na rynkach międzynarodowych. To 
pierwszy regionalny kompleksowy system wspierający działalność pomorskich przedsiębiorców za granicą. Kierowany jest 
zarówno do firm, które jeszcze nie podejmowały działań eksportowych a mają potencjał, jak również do prowadzących 
działalność na rynkach zagranicznych. 
Wśród konkretnych korzyści dla firm, jakie mogą osiągnąć w wyniku udziału w projekcie warto wymienić m.in. możliwość 
udziału w organizowanych misjach gospodarczych, wyjazdach na targi, możliwość pozyskania dotacji na indywidualny 
udział w międzynarodowych wydarzeniach gospodarczych, możliwość zbadania własnego potencjału eksportowego, 
pozyskanie wiedzy niezbędnej w działalności eksportowej (m.in. dotyczącej wybranych rynków, kwestii prawnych, 
celnych, podatkowych, marketingowych) 
Zapraszamy na spotkanie z brokerami eksportowymi. 
 
Ambasador Zambii Anthony Mukwita 
Unikalna możliwość spotkania z nowym Ambasadorem Zambii rezydującym w Berlinie. Gospodarka Zambii należy do 
najszybciej rozwijających   się gospodarek globalnych (sektor rolniczy przynosi ok. 8,6  PKB, sektor usług daje 60  PKB, a 
przemysł – 31,3   (2015)). Jej podstawą jest przemysł wydobywczy i hutnictwo. 
Zambia to czołowy producent miedzi, zajmuje 2. miejsce w Afryce, a 8. na świecie wśród jej producentów. Sprzedaz   
miedzi daje 70 . krajowych wpływów z eksportu. 
Oprócz rudy miedzi, Zambia posiada także liczne bogactwa mineralne: kobaltu, berylu, cynku, manganu i innych metali 
oraz węgla kamiennego, srebra, złota, pirytu. Wydobywa sie   tu także kamienie szlachetne, m.in. ametysty, szmaragdy czy 
diamenty. 
Dla wszystkich zainteresowanych możliwościami handlowymi z Zambią zapraszamy na spotkanie z Ambasadorem 
Mukwitą. 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w agendzie 
 

 


