
Przykład dużego projektu wykonawczego w Kenii
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Faspol Sp. z o.o. to polska firma z Łodzi specjalizująca się w
produkcji zbiorników ze stali nierdzewnej oraz wykonawstwie
projektów dotyczących przechowywania i przetwarzania żywności.

UMOWA RZĄDOWA W KENII – GŁÓWNY WYKONAWCA PRZETARGU

ü Zainstalowanie 350 schładzalników do mleka o pojemności 3000l 
każda 

ü Wszystkie 350 schładzalników mleka zostało dostarczonych do Kenii i 
zainstalowane z lokalnym kenijskim partnerem – podwykonawca 
FINKEN Limited.

ü 323 beneficjentów (spółdzielnie mleczarskie) w 35 z 47 hrabstwach 
(całej szerokości geograficznej w Kenii); niektóre instalacje zostały 
przeprowadzone w bardzo odległych miejscowościach.

ü Wartość projektu: 22 mln USD!!!
Jedna z 350 instalacji wykonanej przez firmę Faspol w Kenii – ta 
z kolei w hrabstwie Makueni, około 60 km na południu od 
stolicy Nairobi.



Przykłady rozwoju laureatów PMT na Kenię
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MDN FASADY zarejestrowało spółkę w Kenii w partnerstwie z Panem
Piotrem Smolarzem (polski przedsiębiobrca działający na terenie Kenii
od 5 lat w sektorze budowlanym). Otworzyli mały zakład do ślusarki
aluminiowej w Nairobi (zdjęcie poniżej).

ü Drzwi przesuwne, specjalistyczne okna i rozwiazania fasadowe.
ü Zakład rozpoczęło pracę na poczatku 2021r.
ü Polska drużyna techniczna kompletuje rozwiązania systemów

polskich oraz lokalnych by się dopasować do warunków potrzeb
budownictwa w Afryce Wschodniej.

Początki. Instalacja
maszyn w nowo
otwartym zakładzie
na Mombasa Road
w Nairobi.

ZBH Nairobi zorganizowało 2 misje handlowe
dla INTERMAG w 2019r. INTERMAG spotkało
się z 16 kenijskimi firmami. Z kilkoma
partnerami w Kenii, INTERMAG
przeprowadziło testy nawozów dolistnych oraz
suplementy (bydło, kury, itd.). Testy były
przeprowadzone do końca grudnia 2020r.

Podpisano w maju 2021r. umowę współpracy
z kenijskim partnerem - firmą KWETU
DIAGNOSTICS AND FARMING SUPPLIES
LIMITED.

ZBH Nairobi zorganizowało dedykowane
konferencje, gdzie KCM Clinic rozpoczął swoją
kampanię promując swoje usługi medyczne
(turystyka medyczna) do kenijskich firm
ubezpieczeniowych. Dziś KCM Clinic ma
podpisane długoterminowe umowy z kilkoma
agentami w Kenii i aktywnie gości pacjentów z
Kenii i Somalii do szpitala w Jelenia Górze.

Poniżej zdjęcie pierwszej z serii seminariów
zorganizowane dla firmy KCM Clinic.

Pierwszy kurnik
(MUGUGA 
FARM) w Kenii
wykorzystujący
suplementy
INTERMAG



Ciekawa polsko-kenijska historia warta pamiętania J
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On IMF’s (International Monetary Fund) initiative,
Dr. Leon Barański worked in Kenya (1965-1967).
The Government of Kenya entrusted him with the
advisory function to the Minister of The Treasury.
Dr. Barański was tasked to commission the
organisation of the Central Bank of Kenya.

Burdened with the role of making sure that the
bank starts its operations smoothly – for 2 years, he
came in very handy as a skilled professional. In
September 1966, after the Bank was opened,
banknotes with the signature of Leon Barański
were introduced into circulation. He become CBK’s
First Governor from May 1966 till May 1967.

The greatest story of origins linking Kenya and Poland never told! The story of one great banker from Poland who
helped establish the Central Bank of Kenya – the architectural beginning of the banking system in Kenya.

1896

1911

1966-1967

Development of Kenya’s Banking System

National Bank of 
India established 
its first branch in 
Mombasa

Kenya’s financial journey dates back 
to the pre-colonial period.

Standard Bank of 
South Africa opened 
two branches in 
Kenya

The Central Bank  
of Kenya was 
established and 
the first currency 
notes and coins 
started circulating

2019

Dr. LEON BARAŃSKI

Born 1895, died 1982.
Polish banker – commissioner 
and director of Bank Polski S.A. 
(1922-1946).

Dr. Leon Barański
presents President
Jomo Kenyatta with
album of the new
currency notes.

The first Kenyan banknotes with
Dr. Leon Barański’s signature on it.

Central Bank of 
Kenya’s headquarters 
in NairobiThe Central Bank  of 

Kenya’s reserves 
currently valued at 
7.5 billion USD



Dziękujemy! J
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Działamy razem? Napisz maila do nas!!!


