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Aktualności z działalności Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja 

 

Szanowni Państwo!  

Z przyjemnością przekazujemy kolejne informacje dotyczące aktualnych działań 

Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja. W przypadku zainteresowania 

nadchodzącymi wydarzeniami, prosimy o kontakt. Zachęcamy także  

do zapoznawania się z najnowszymi informacjami i polecanymi wydarzeniami 

publikowanymi na stronie Izby www.polandasia.com oraz publikacjami  

i proponowanymi wydarzeniami na profilu LinkedIn Prezesa Izby, a także  

na profilu Izby na Twitterze oraz Facebook’u. 

 

Walne Zgromadzenie Izby  

22 czerwca br. odbyło się Walne Zgromadzenie Izby Przemysłowo-Handlowej 

Polska-Azja, które zatwierdziło Sprawozdanie z działalności w roku 2017, 

sprawozdanie finansowe oraz przeznaczenie zysku z roku 2017 na działalność 

statutową Izby w roku 2018. Sprawozdanie z działalności w roku 2017 jest 

dostępne na stronie Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja: 

http://polandasia.com/aktualno%C5%9Bci/sprawozdanie-

dzia%C5%82a%C5%82no%C5%9Bci-izby-polska-azja-za-rok-2017/.  

 

Nowi członkowie Izby  

ENPROM Sp. z o.o.  

ENPROM jest jedną z czołowych polskich firm budownictwa 

elektroenergetycznego działająca w kraju i za granicą. Realizuje kontakty,  

jak również prowadzi prace eksploatacyjne dla krajowego operatora 

przesyłowego (PSE) oraz współpracuje z regionalnymi spółkami 

dystrybucyjnymi (m.in. PGE, TAURON, Polska Energia, Energa, Enea) realizując 

budowy, przebudowy i remonty linii 110 kV, 220 kV, 400 kV.  

http://polandasia.com/aktualno%C5%9Bci/sprawozdanie-dzia%C5%82a%C5%82no%C5%9Bci-izby-polska-azja-za-rok-2017/
http://polandasia.com/aktualno%C5%9Bci/sprawozdanie-dzia%C5%82a%C5%82no%C5%9Bci-izby-polska-azja-za-rok-2017/


 

 

ENPROM posiada nowoczesny park maszynowy oraz własną pracownię 

projektową, dział badań i rozwoju, komórkę prawną, a także grupę 

negocjatorów i specjalistów z zakresu infrastruktury, środowiska  

czy zarządzania projektami. 

Więcej informacji o firmie ENPROM na stronie: www.enprom.pl. 

LVMG Grupa Sp. z o.o. 

LVMG zajmuje się sprzedażą świeżych owoców jabłek, jagód, malin, czarnej 

porzeczki, borówki amerykańskiej, aronii, śliwek oraz wiśni z Polski oraz krajów 

UE na rynki azjatyckie, zwłaszcza do Indii i Dalekiego Wschodu.  

LVMG  bardzo starannie wybiera produkty z wyselekcjonowanych sadów  

i gospodarstw oraz sortuje i pakuje tylko w opakowaniach GLOBAL GAP.  

Więcej informacji o firmie LVMG na stronie: www.lvmg.pl.  

 

U partnerów Izby  

EXPO Mazury S.A. 

29-30.06. 1.07.18 r. Arena Festival fiml&music 

W dniach 29-30.06 i 1.07 w Ostródzie odbyła  się Arena Festival film&music. 

Koncerty muzyki filmowej z udziałem orkiestry Filharmonii Warmińsko-

Mazurskiej. Więcej informacji o wydarzeniu na www.expomazury.pl.  

Spotkanie z przedstawicielami z chińskiego dystryktu Shunde 

W EXPO Mazury odbywa się spotkanie z delegacją władz dystryktu Shunde  

oraz przedstawicielami chińskich firm między innymi należących do Shunde 

Furniture Association. Dystrykt Shunde znajduje się w prowincji Guangdong, 

jednej z najbogatszych prowincji w Chinach. W spotkaniu udział wzięły władze 

dystryktu Shunde – dyrektor generalny Biura Promocji Gospodarki i Technologii 

okręgu Shunde oraz sekretarz generalny dystryktu Shunde, Foshan City,  

ze Stowarzyszenia Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Na spotkaniu 

byli obecni również przedstawiciele Shunde Furniture Association, które jest 

największym rynkiem hurtowym i centrum dystrybucji mebli w Chinach, 

zrzeszającym ponad 3300 dystrybutorów oraz ponad 1500 producentów 

sektora meblowego.  

http://www.enprom.pl/
http://www.lvmg.pl/
http://www.expomazury.pl/


 

 

Ze strony polskiej wzięli udział przedstawiciele samorządu lokalnego z Warmii  

i Mazur z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

Więcej informacji na stronie www.expomazury.pl 

 

Przedsiębiorcy.pl 

22 czerwca br. odbyła się Gala Przedsiebiorcy.pl, w której udział wzięli 

przedstawiciele ponad 400 firm.  

Mec. Piotr Podgórski wraz z Prezesem Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja 

Januszem Piechocińskim na Wielkiej Gali Polska Przedsiębiorczość wręczyli 

Nagrody Specjalne dla najlepszych samorządowców oraz przedsiębiorców.  

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie: http://przedsiebiorcy.pl/news/247-

wielka-gala-polska-przedsiebiorczosc-2018.html.  

 

W firmach-członkach Izby 

URSUS S.A. WYSTĄPIŁ NA EASTERN EUROPE ENERGY FORUM 

Była  to jedna z najważniejszych konferencji poświęconych przyszłości sektora 

energetyki w Polsce i Europie Wschodniej, a tegorocznym motywem 

przewodnim jest Program rozwoju elektromobilności oraz jego 

ogólnogospodarcze i społeczne korzyści dla Polski. 

W wydarzeniu udział wzięło dwóch przedstawicieli marki Ursus. Prezes Ursus 

S.A. Karol Zarajczyk wystąpił w panelu „Ile polskiej innowacyjności  

w elektromobilności?”. Natomiast Filip Walczak, członek zarządu Ursus Bus 

zabrał głos w dyskusji zatytułowanej „Elektromobilność – Szansą na poprawę 

jakości życia, jakości powietrza i rozwój lokalnych społeczności - Perspektywa 

Samorządowa”. 

 

Pronar Narew Sp. z o.o.  

Pronar Narew zaprezentował na Międzynarodowych Targach Ochrony 

Środowiska IFAT 2018 w Monachium najnowszy rozdrabniacz jednowałowy 

PRONAR MRW 1.300.  

http://www.expomazury.pl/
http://przedsiebiorcy.pl/news/247-wielka-gala-polska-przedsiebiorczosc-2018.html
http://przedsiebiorcy.pl/news/247-wielka-gala-polska-przedsiebiorczosc-2018.html


 

 

O tym wydarzeniu można poczytać na stronach kwartalnika Pronar: 

http://pronar.pl/nowy-kwartalnik-45-juz-dostepny/. 

 

Relopack Solutions Sp. z o.o. Sp.k. 

13.06. br. Zarząd Relopack Solutions spotkał się z dyrekcją Zespołu Szkół 

Zawodowych nr 6 im. J. Lelewela oraz Centrum Wsparcia Rzemiosła, 

Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu. Bardzo udana rozmowa  

na temat współpracy w zakresie objęcia patronatu branżowego nad 

kierunkami logistycznymi.  

 

Sekcja ASEAN 

4 czerwca br. 

W Łazienkach Królewskich odbyło się spotkanie z okazji Dnia  Niepodległości 

Filipin. W spotkaniu wziął udział Prezes Izby Janusz Piechociński.  

10 czerwca br.  

W siedzibie Izby Przemysłowo Handlowej Polska-Azja odbyło się spotkanie 

kierownictwa Sekcji Kapitał Ludzki z Panem Maciejem Śmigielskim Polakiem  

z Filipin, członkiem przebywającej w Warszawie filipińskiej delegacji Agencji 

Rządowej ds. Eksportu Wykwalifikowanej Siły Roboczej. 

Omówiono gospodarcze relacje Polska-Filipiny i praktyczne możliwości 

pozyskania pracowników z Filipin dla sektora budownictwa, przemysłu  

i hotelarstwa. Koordynować współpracę w zakresie pozyskiwania pracowników 

będzie członek Izby EuroKadra. 

11 czerwca br.  

W Izbie odbyło się spotkanie, na którym podsumowano misję gospodarczą 

Przewodniczącego Sekcji ASEAN-Wietnam Pana Hoang Xuan Khang do Hanoi. 

 

 

 

 

http://pronar.pl/nowy-kwartalnik-45-juz-dostepny/


 

 

Sekcja CHINY  

6 czerwca br. 

Odbyło się uroczyste otwarcie 7 edycji największych w Europie Środkowo-

Wschodniej targów produktów chińskich –China Homelife Show. Targi otworzył 

Ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce J.E. Liu Guangyuan.  

W wydarzeniu uczestniczyli także Prezes Izby oraz przedstawiciele firmy Simed 

Construction, Członka Izby.  

Targi China Homelife Show odbywają się w Polsce od sześciu lat. Od 2016 roku 

wydarzenie organizowane jest w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie. Od 2 lat  

na Targach jest liczna delegacja firm członków Izby.  

 

18 czerwca br.  

W siedzibie Członka Izby GD Poland z kierownictwem Sekcji  Chiny omówiono 

ofertę na listopadowe Targi Import EXPO w Szanghaju.  

22 czerwca br. 

Odbyło się w siedzibie Izby spotkanie z delegacją Regionu Guangxi w Chinach. 

W spotkaniu udział wzięli: 

Mr Xiongchang Wang- Director of Qinzhou Free Port Authority & Vice Mayor of 

Qinzhou City; 

Mr Bin He - Deputy Director of Qinzhou Free Port Authority; 

Mr Miao Lu - Assistant to Director of Qinzhou Free Port Authority & Vice Mayor 

of Qinzhou City; 

Mr Chao Ran Xu - Senior Manager of Qinzhou Free Port Authority; 

Mr Hao Rong Zhang - Senior Manager of Qinzhou Free Port Authority; 

Spotkanie zorganizował Przewodniczący Sekcji TSL Izby Przemysłowo-

Handlowej w Warszawie Pan Jarosław Maćko z Polish Forwarding Company.  

W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele firmy Chinatrans, która od 1 

czerwca uruchomiła połączenie kontenerowe z miasta Qinzhu na granicy CHRL -

Wietnam z Małaszewiczami. 

https://twitter.com/GdPoland


 

 

W czasie spotkania Prezes Izby Janusz Piechociński przedstawił stan obecny 

powiązań transportowych Chiny-Polska w ramach Jedwabnego Szlaku, 

gospodarcze relacje Polski z Chinami, Wietnamem i Krajami ASEAN, stan 

polskich terminali granicznych i potencjał polskiego sektora TSL. 

Przedstawiciele biznesu i administracji regionalnej z Chin przedstawili ofertę 

specjalnej strefy ekonomicznej i propozycję zaangażowania polskiego biznesu  

w uruchomionym od 1 czerwca połączeniu kolejowym od granicy chińsko-

wietnamskiej do Europy. Pierwsze przewozy w ilości 40 kontenerów 

potwierdziły w praktyce zakładany okres 21-23 dni na dotarcie pociągu poprzez 

Chiny, Kazachstan, Rosję, Białoruś  do Małaszewicz. 

Izba podpisze wkrótce porozumienie o współpracy z Chinatrans. W Izbie 

Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja koordynacje współpracy chińskiego 

partnera  z polskimi firmami TSL koordynuje Jarosław Maćko, Prezes  Polish 

Forwarding Company. (e-mail: j.macko@polandasia.com).  

Z polskiej strony w spotkaniu wzięli udział członkowie Izby przedstawiciele firm 

Polish Forwarding Company i Relopack Solutions, a także Przewodniczący Sekcji 

Chiny oraz ASEAN.  

 

19-20 czerwca br. 

W siedzibie Partnera Izby EXPO Mzury przebywała delegacja chińska z Shunde 

w składzie: 

Pan ZENG LI PING Dyrektor Generalny, Biuro Promocji Gospodarki i Technologii 

okręgu Shunde; 

Pan LU XIAO WEN Zastępca szefa sekcji, Biuro Promocji Gospodarki i Technologii 

okręgu Shunde; 

Pan CHEN GANG EN, Biuro Promocji Gospodarki i Technologii okręgu Shunde; 

Pan XIE SHI Sekretarz generalny, Dystrykt Shunde, Foshan City, Stowarzyszenie 

Promocji MŚP; 

Pan LI XIAO YAN, General manager, Guangdong Granite Precision New 

Technology Co., Ltd.; 

Pan, HUANG WEI BIN, Dyrektor ds. Marketingu, Foshan Polima High-tech 

Materials Co., Ltd.; 

mailto:j.macko@polandasia.com


 

 

Pan DENG SHI BIN,  Prezes Guangdong Shunshun Engineering Co., Ltd.; 

Pan LEI XUN HUA, General manager Shunde District of Foshan City Electric 

Industrial Co., Ltd.; 

Pan LI LONG YANG, Dyrektor Shunde District of Foshan City Electric Industrial 

Co., Ltd.; 

Pan LI YAO CAI General manager, Dystrykt Shunde w Foshan City, Kadi Furniture 

Co., Ltd.; 

Pan ZHU MING QIANG, General manager Shunde District of Foshan City Mingba 

Electric Co., Ltd.; 

Pan LIU GANG, General manager Shunde District of Foshan City, Hui Sheng 

Hardware Industry Co., Ltd.; 

Pan CHEN QING XIA, Dyrektor finansowy Shunde District of Foshan City, Hui 

Sheng Hardware Industry Co., Ltd.; 

Członkiem delegacji był też inicjator spotkania szef Kadi Furniture Pan Li,  

z którym EXPO Mazury S.A. współpracuje od zeszłego roku. 

KADI FURNITURE INDUSTRY CO.LTD., WWW.KADI-FURNITURE.COM 

Z delegacją nawiązał kontakty robocze Przewodniczący Sekcji Chiny Pan Felix 

Wang. 

 

Sekcja Indie Sri Lanka 

18 czerwca br. 

W siedzibie Izby miało miejsce spotkanie z organizatorami dostaw polskiego 

jabłka do Indii.  

21 czerwca br. 

Odbyło się spotkanie z indyjskim eksporterem polskich jabłek w nowym sezonie 

planuje zakupić w Polsce ponad 500 kontenerów samych tylko jabłek.  

4 sierpnia Rząd Republiki Indii planuje wprowadzenie dodatkowych ceł 

przywozowych w wysokości 25% na jabłka importowane ze Stanów 

Zjednoczonych. To dodatkowa szansa dla polskiego jabłka. 

 

 

http://www.kadi-furniture.com/


 

 

Korespondencja Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja z Ambasadą Polski 

w Indiach 

Udany start polskiego jabłka w Indiach w roku 2017, wprowadzenie już wkrótce 

wysokiego cła na jabłko amerykańskie to wielka szansa dla zwielokrotnienie 

polskiego eksportu tym bardziej, że w Polsce w 2018 zanosi się na rekordowy 

plon ponad 4,5 mln ton. 

Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Azja koordynuje współpracę grup 

producenckich, firm eksportowych i sektora TSL w ekspansji do krajów 

azjatyckich. W tej pracy możemy bardzo liczyć na wsparcie polskich 

dyplomatów w Indiach. 

List od Pana Ambasadora 

Szanowny Panie Premierze, 

Bardzo dziękuję za list oraz zainteresowanie Pana i kierowanej przez Pana Izby 

eksportem polskiej żywności do Indii. 

Strona polska po długich staraniach uzyskała w 2017 r. certyfikaty związane  

z eksportem do Indii produktów rolniczych tj.: 

• atesty na import do Indii mięsa drobiowego i wieprzowego; 

• atesty na import do Indii jabłek z pomocą tzw. metody „cold treatment” 

W związku z powyższym eksport drobiu wzrósł w 2017 r. do kwoty 1 636 917 

USD, natomiast eksport jabłek to kwoty 3 215 315, czyli uległ ponad 

dwukrotnemu wzrostowi. Należy podkreślić, iż jest to jedynie wstępna reakcja 

rynku na wprowadzone ułatwień eksportowych w ww. obszarze i eksport ten  

w opinii Placówki powinien stopniowo ulegać dalszemu wzrostowi. W ujęciu 

ogólnym wzrost eksportu produktów rolniczych do Indii wzrósł z 6 154 727 USD 

w 2016 r. do 11 386 33 USD w 2017 r. 

W chwili obecnej prowadzone są starania o uzyskanie certyfikatów 

weterynaryjnych dla piskląt jednodniowych, jaj wylęgowych, a także sadzonek 

truskawek, malin, drzewek jabłoni oraz świeżych owoców borówki, maliny. 

W ocenie Placówki Polska posiada przede wszystkim konkurencyjną ofertę  

dla rynku indyjskiego w takich dziedzinach jak hodowla i przetwórstwo 

kurczaków, chłodzenie oraz pakowanie produktów spożywczych oraz linii  

do produkcji soków owocowych i warzywnych, dżemów i innych przetworów. 

Indie planują w najbliższym czasie rozwinięcie szeregu centrów chłodniczych 



 

 

dla żywności i usilnie zabiegają o zagranicznych inwestorów. Ponadto Indie 

wyrażają szczególne zainteresowanie zwiększeniem współpracy w ramach 

importu do Indii odpornych na suszę i wysokie temperatury owoców  

i materiału genetycznego, w tym nasienia knurów. 

Bardzo cenimy wszystkie działania proeksportowe.  

Z poważaniem 

Adam Burakowski 

Ambasador RP w Indiach 

 

Sekcja Korea 

8 czerwca br. 

W siedzibie Izby odbyło się  spotkanie przedstawicieli koreańskiego dostawcy  

z reprezentantami członka Izby firmy Polish Forwarding Company. Omówiono 

zorganizowanie dla 3-letniego dużego kontraktu logistykę dostaw techniki 

elektrycznej do Europy z cleniem w polskich portach. 

 

11 czerwca br. 

W siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej Polska Azja odbyło się spotkanie  

z przedstawicielami blisko 2-milionowego miasta koreańskiego Daejeon. 

Spotkanie poprowadził Przewodniczący Sekcji Korea Pan Janusz Kwon. Miasto 

Daejeon to jeden z najnowocześniejszych ośrodków nowych technologii,  

z rozbudowaną bazą instytutów naukowo-technicznych oraz wyspecjalizowaną 

strefą technologiczną. W trakcie spotkania zaprezentowano oferty polskich firm  

z branży elektronicznej oraz produkcji maszyn, małych samolotów i dronów. 

Przewodniczący Sekcji Korea w kolejnych dniach towarzyszył delegacji  

w spotkaniach z polskimi przedsiębiorcami w Poznaniu i Wrocławiu. 

 

Sekcja Kraje Arabskie 

19-20 czerwca br. 

Prezes Piechociński brał udział w Polsko-Irackim Forum Business & Investment 

2018 w Warszawie. Przeprowadził rozmowy z Ministrem Ropy Iraku, szefem 

Irackiej Agencji Inwestycyjnej, szefami Izb Gospodarczych z Bagdadu, Nadżafu  

https://twitter.com/Piechocinski/status/1005035388107403264


 

 

i Babylonu., Dyrektorem z Ministerstwa Sportu, kilkunastoma przedsiębiorcami. 

Na rozpoczęciu obrad Forum Prezes Piechociński omówił relacje gospodarcze  

z Krajami Arabskimi, atrakcyjność polskiej oferty i zaprosił w kolejnych dniach 

pobytu w Polsce na spotkania B2B zorganizowane przez Izbę . 

20 czerwca br. 

W siedzibie Izby obyło się spotkanie z byłym reprezentantem Iraku w piłce 

nożnej, Dyrektorem w Ministerstwie Sportu. Omówiono możliwości   

współpracy sportowej, szkolenia trenerów, staży trenerskich, przyjazdu 

Reprezentacji Iraku do Warszawy i meczu charytatywnego z polską drużyną 

ligową. 

 

21 czerwca br. 

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie z przedstawicielami administracji 

państwowej Iraku i przedsiębiorcami z Iraku i Polski. Przedstawiono oferty  

z branży IT, energetyki, spedycji oraz dronów. Swoje oferty przedstawicielom 

administracji państwowej z Iraku przedstawili członkowie Izby: WASKO S.A. (IT), 

Horus-Energia Sp. z o.o. (generatory) i Polish Forwarding Company (transport-

spedycja-logistyka). 

 

23 czerwca br. 

W siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja spotkanie z Szefem 

rządowej agencji gospodarczej na iracką prowincję Nadżaf. Omówiono wysokie 

możliwości importu z Polski usługi budowlanej dla obiektów infrastrukturalnych 

i publicznych szczególnie od projektu po wykonanie i odbiory szpitali. Do Izby 

wkrótce wpłyną konkretne propozycje udziału polskich firm budowlanych  

w budowie szpitali. 

 

27 czerwca br. 

W siedzibie Izby Prezes Piechociński  podpisał z ALKHYAL BUSINESS CENTRE VIP 

z Iraku Porozumienie o Strategicznym Partnerstwie i Współpracy. 

Koordynatorem współpracy jest Przewodniczący Sekcji Kraje Arabskie Izby Pan 

Hazem Yacoub.  

W Porozumieniu Strony zobowiązały się do nawiązania strategicznych relacji 

biznesowych i współpracy, mających na celu przyniesienie korzyści obu 

https://twitter.com/IzbaPolskaAzja/status/1009847509609603072
https://twitter.com/Piechocinski/status/1010764194583666688


 

 

stronom w zakresie promocji i podniesienia poziomu wymiany handlowej  

oraz współpracy przemysłowej i usługowej między rynkiem irackim a polskim 

oraz prowadzenia wspólnych interesów z korzyścią dla obu Stron.  

 

Sekcja Unia Celna WNP 

12 czerwca br.  

Przedstawiciele Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja wzięli udział  

w spotkaniu z okazji Święta Narodowego Rosji, zorganizowanego  

przez Ambasadę Rosji. 

13 czerwca br.  

W siedzibie Izby miało miejsce spotkanie z reprezentacją firm elektrycznych  

i energetycznych z Rosji. 

17 czerwca br. 

Na Zamku Królewskim w Warszawie Ambasador Azerbejdżanu zorganizował  

uroczysty koncert z okazji 100 lat niepodległości Azerbejdżanu i Polski.  

W spotkaniu wziął udział Prezes Izby Janusz Piechociński. 

W czasie przyjęcia po koncercie Prezes Piechociński rozmawiał z diasporą 

biznesu azerskiego w Polsce.  

22 czerwca br. 

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie ze studentami z Azerbejdżanu 

studiującymi w Polsce. Uwaga szukamy przedsiębiorstw, którzy uruchomią  

we własnych firmach praktyki zawodowe dla ekonomistów i informatyków  

z Azerbejdżanu.  

26 czerwca br. 

Prezes Izby spotkał się z Ambasadorem Uzbekistanu, by omówić organizację 

Forum Gospodarczego w czasie pobytu uzbeckich przedsiębiorców w dniach 9-

12 lipca w Polsce. Forum Gospodarcze Polska-Uzbekistan ma odbyć się 9 lipca 

w siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja o godz. 11.00. Zgłoszenie 

uczestnictwa: http://polandasia.com/kontakt/.  

 

 

 

http://polandasia.com/kontakt/


 

 

29 czerwca br.  

Miały miejsce uroczystości z okazji Dnia Niepodległości Republiki Białoruś 

organizowanego przez J.E. Ambasadora Aleksandra Averyanova z Małżonką. 

Dzień Niepodległości Republiki Białoruś obchodzony jest 3 lipca. 

Prezes Piechociński przeprowadził rozmowy z Ambasadorem Niemiec Rolfem 

Nikielem. Uzgodniono organizację spotkania logistyki niemieckiej i polskiej, 

operującej na Jedwabnym Szlaku, współpracę kolei narodowych Niemiec, 

Polski, Białorusi, Rosji i Kazachstanu. Prezes Piechociński uzgodnił  

z Ambasadorem Armenii w Polsce tematykę spotkania w dniu 11 lipca  

w siedzibie Izby.  

W związku z zakończeniem misji dyplomatycznej (27 czerwca) Wicekonsula 

Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej, Prezes Piechociński podziękował Panu 

Sergiejowi Botwiczowi za lata współpracy z polskimi przedsiębiorcami  

i samorządowcami. 

Inne wydarzenia  

5 czerwca br.  

W siedzibie Izby odbyła się prezentacja polskich firm sektora energetycznego 

na spotkaniu z Radcą Handlowym Ambasady Bułgarii w Warszawie. 

 

7 czerwca br.  

W siedzibie Izby spotkanie z kierownictwem  SUEZ (Polska i Europa Wschodnia) 

w sprawie współpracy z polskimi firmami budownictwa energetycznego  

na Bałkanach, Ukrainie, Rosji, Białorusi i Kazachstanie. 

11 czerwca br. 

W siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja odbyło się spotkanie  

z Radcą Handlowym Ambasady Bułgarii oraz polskimi firmami sektora 

medycznego i telemedycyny, turystyki, energetyki oraz budownictwa.  

 

11 czerwca br. 

Odbyło się spotkanie z Kierownictwem giełdowej firmy Vindexus - omówiono 

problemy polskich firm w ściągalności  należności w relacjach z partnerami  

z Azji. Uzgodniono bezpłatne szkolenia dla członków Izby w tym zakresie. 

https://twitter.com/IzbaPolskaAzja/status/1003952157383692288
https://twitter.com/IzbaPolskaAzja/status/1006099148863614978


 

 

14 czerwca br.  

W siedzibie Izby miało miejsce spotkanie z kierownictwem pisma 

samorządowego Wspólnota, omówiono role samorządu w relacjach  

z zagranicznym inwestorem.  

18 czerwca br. 

Prezes Izby wziął  udział w spotkaniu Railway Business Forum.  

18 czerwca br. 

Przedstawiciele Izby wzięli udział w Gali TERAZ POLSKA zorganizowanej  

przez Fundację Godła Polskiego.  

25-26  czerwca br.  

Forum Sekretarzy Samorządowych  

Na  V Ogólnopolskim Seminarium Sekretarzy Samorządowych zorganizowanym 

przez Wydawcę Wspólnoty Prezes Piechociński omówił koncepcję Panelu 

Azjatyckiego planowanego w dniach 2-3 października w Katowicach po raz 

pierwszy w historii na największym polskim Forum Samorządowym 

"Wspólnoty". Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Azja jest odpowiedzialna  

za przygotowanie programu merytorycznego.  

 

NADCHODZĄCE WYDARZENIA: 

 

5-7 lipca br. 

Międzynarodowa Wystawa Innowacji i Technologii (INOTEX 2018) 

zorganizowana przez Pardis Technology Park i współorganizowana  

przez Wiceprezydenta ds. Nauki i Technologii (ISTI) oraz Prezydenckie Centrum 

Innowacji i Współpracy Technicznej (CITC) odbędzie się w dniach 5-7 lipca  

2018 r. w Centrum Wystawowym województwa Teheran. 

  

W czasie ostatnich 6 lat działalności, INOTEX stał się wiodącą wystawą 

technologiczną w Iranie, koncentrującą się na światowych wschodzących 

branżach technologicznych MŚP oraz startupach, aby zaprezentować nowe 

https://twitter.com/IzbaPolskaAzja/status/1008711733932945410


 

 

technologie, osiągnięcia i innowacje w różnych dziedzinach, a także nawiązać 

współpracę operacyjną między Iranem a systemami innowacji w innych krajach. 

Wystawa INOTEX daje możliwość zapoznania się z irańskimi czołowymi 

przedstawicielami branż technologicznych, spotkania z urzędnikami centrów  

i organizacji, którzy dostarczą swoje technologiczne wymagania na wystawie  

i znalezienie odpowiedniego partnera technologicznego i handlowego w Iranie. 

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie: http://www.inotex.com/. 

 

Od 7 lipca z wizytą w Warszawie będzie przebywać delegacja China Association 

for Promoting International Economic & Technical Cooperation Silk Road 

International Forum. Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Azja organizuje 

spotkanie z chińską delegacją. Zgłoszenie uczestnictwa pod adresem: 

http://polandasia.com/kontakt/. 

11 lipca br.  

W siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja odbędzie się spotkanie  

z Ambasadorem Armenii J.E. Edgarem Ghazaryanem, który przedstawi 

możliwości inwestycyjne w Armenii. Zgłoszenie uczestnictwa pod adresem: 

http://polandasia.com/kontakt/. 

9 lipca br. 

Seminarium pt.: „Zatrudnianie cudzoziemców - aspekty prawne w świetle 

najnowszych zmian w 2018 r.", Świlcza k/Rzeszowa.  

Ośrodek Enterprise Europe Network, ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców 

z obszaru MŚP do udziału w bezpłatnym seminarium informacyjnym – 

Zatrudnianie cudzoziemców – aspekty prawne w świetle najnowszych zmian w 

2018 r.  

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie: 

http://www.een.org.pl/index.php/inne-seminaria/articles/seminarium-pt-

zatrudnianie-cudzoziemcow-aspekty-prawne-w-swietle-najnowszych-zmian-w-

2018-r-9-lipca-2018-rswilcza-krzeszowa.html.  

11-14 lipca br. 

The Worldchefs Congress & Expo  Malezja - Kuala Lumpur 

http://www.inotex.com/
http://polandasia.com/kontakt/
http://polandasia.com/kontakt/
http://www.een.org.pl/index.php/inne-seminaria/articles/seminarium-pt-zatrudnianie-cudzoziemcow-aspekty-prawne-w-swietle-najnowszych-zmian-w-2018-r-9-lipca-2018-rswilcza-krzeszowa.html
http://www.een.org.pl/index.php/inne-seminaria/articles/seminarium-pt-zatrudnianie-cudzoziemcow-aspekty-prawne-w-swietle-najnowszych-zmian-w-2018-r-9-lipca-2018-rswilcza-krzeszowa.html
http://www.een.org.pl/index.php/inne-seminaria/articles/seminarium-pt-zatrudnianie-cudzoziemcow-aspekty-prawne-w-swietle-najnowszych-zmian-w-2018-r-9-lipca-2018-rswilcza-krzeszowa.html


 

 

to wydarzenie dedykowane produktom i usługom, które utrzymują i poprawiają 

standardy kulinarne w branży hotelarskiej, restauracyjnej i gastronomicznej. 

  

The Worldchefs Congress & Expo gromadzi kucharzy z całego świata, dlatego 

umożliwia nawiązywanie międzynarodowych kontaktów. Wydarzenie 

odbywające się co dwa lata skupia liderów z branży z ponad 100 krajów,  

którzy prezentują trendy i innowacje kulinarne. 

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie: www.worldchefs2018.org. 

 

12 lipca br. 

Seminarium „Polska i Rosja: szanse biznesowe w sektorze budowlanym”,  

które odbędzie się w Centrum Informacyjnym PAIH 12 lipca 2018 r. Wydarzenie 

organizowane jest we współpracy z Przedstawicielstwem Handlowym  

przy Ambasadzie Federacji Rosyjskiej w Polsce. 

Rynek rosyjski jest jednym z największych, najbardziej prestiżowych  

i posiadającym ogromny potencjał biznesowy na Wschodzie. Sektor budowlany 

w Rosji to bardzo dynamiczny i szybko rozwijający się obszar o ogromnych 

możliwościach, który może zając ważne miejsce w polskim handlu 

zagranicznym. 

Wydarzenie adresowane jest do firm z branży budowlanej, zainteresowanych 

rozwojem handlu oraz realizacją projektów inwestycyjnych w Rosji. Podczas 

spotkania przedsiębiorcy zapoznają się z potencjałem i strukturą rosyjskiego 

sektora budowlanego. 

AGENDA 

10:30– rejestracja uczestników 

11:00 – przywitanie gości, Wojciech Kolignan, Kierownik Zagranicznego Biura 

Handlowego w Moskwie 

11:15 – prezentacje firm 

«ПГМ-Городское Пространство» (www.pgmsl.ru) 

«Петролеум-Трейдинг» 

http://petroleumtrading.com/content/obrabotka-metalla) 

http://www.worldchefs2018.org/
http://www.pgmsl.ru/
http://petroleumtrading.com/content/obrabotka-metalla


 

 

«НПП «Токар» (www.tokard5.ru) 

«Флекст» (www.flext.ru, www.flexibleprofile.com) 

12:15-12:30-poczęstunek  

12:30-13:15 – prezentacje firm 

«Гален» (http://galencomposite.ru) 

УК Волма (www.volma.ru) 

Bronya NPO Ltd (http://nano34.ru) 

13:15 - Sesja Q&A 

13:45 – networking i spotkania B2B 

Rejestracja  do 5 lipca 2018 r. 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres: 

dawid.cecuda@paih.gov.pl. 

 

4-7 sierpnia br.  

ACHIDEX 2018, Kuala Lumpur Convention Centre, Malezja 

ARCHIDEX 2018 - targi projektów i rozwiązań architektonicznych, materiałów 

wyposażenia wnętrz, rozwiązań urbanistycznych i planistycznych: 

▪ Data: 4-7 lipca 2018 r. 

▪ Miejsce: Kuala Lumpur Convention Centre 

▪ Organizator: Malaysian Institute of Architects (Pertubuhan Akitek 

Malaysia or PAM), C.I.S Network Sdn Bhd 

Więcej informacji: archidex.com.my 

 

5-6 września br.  

DLD Digital Conference, Tel Aviv, Izrael 

Polskie startupy reprezentujące sektor ICT będą mogły skorzystać z promocji na 

polskim stoisku podczas najbliższej edycji DLD Digital Conference w Tel Awiwie. 

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie: www.dldtelaviv.com.  

http://www.tokard5.ru/
http://www.flext.ru/
http://www.flexibleprofile.com/
http://galencomposite.ru/
http://www.volma.ru/
http://nano34.ru/
mailto:dawid.cecuda@paih.gov.pl
http://archidex.com.my/
https://www.dldtelaviv.com/


 

 

5-7 września br. 

TechCrunch Disrupt, San Francisco (USA) 

TechCrunch Disrupt wydarzenie poświęcone branży start-upów, poruszająca 

kwestie trendów w technologiach. 

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie: 

https://techcrunch.com/events/disrupt-sf-2018/#d2425748-f7a5-4e19-85d3-

72d672540798.  

10-12 października br. 

Targi GMV 2018, Seul (Korea Południowa) 

Targi branży IT Global Mobile Vision 2018, które odbędą się w Seulu 10-12 

października 2018 r.  

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie: 

https://www.gmv.or.kr/fairContents.do?FAIRMENU_IDX=3625&hl=ENG. 

 

https://techcrunch.com/events/disrupt-sf-2018/#d2425748-f7a5-4e19-85d3-72d672540798
https://techcrunch.com/events/disrupt-sf-2018/#d2425748-f7a5-4e19-85d3-72d672540798
https://www.gmv.or.kr/fairContents.do?FAIRMENU_IDX=3625&hl=ENG
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