
 

 

Warszawa, dnia 20.06.2018 r.  

 

Sprawozdanie z działań Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja  

za 2017 rok 

 

Sekcja ASEAN     

Przewodniczący Sekcji Hoang Xuan Khang 

Pan Hoang Xuan Khang jest Pełnomocnikiem Stowarzyszenia Przedsiębiorców Wietnamskich 

w Polsce. Aktywnie działa na rzecz rozwoju dialogu gospodarczego pomiędzy przedsiębiorcami 

z Wietnamu i Polski. Wspiera swoją wiedzą firmy planujące inwestycje i handel zarówno  

w Polsce/Unii Europejskiej, jak i w Wietnamie/państwach ASEAN. Posiada bogate 

doświadczenie doradcze w obszarze strategiczno-finansowym. Pracował m.in. dla 

Deloitte, Bain & Company oraz Goldman Sachs. Absolwent University College  

of London oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 

Styczeń 

Z okazji Nowego Roku Izba złożyła życzenia noworoczne ponad 5 tysiącom Wietnamczyków. 

Życzenia wysłano do przedsiębiorców  wietnamskich w Polsce, Ambasady i jej placówek, 

wietnamskiego rządu, administracji regionalnej, stowarzyszeń i przedsiębiorców 

zainteresowanych współpracą z Polską i Europą Środkowo-Wschodnią. Do życzeń dołączono 

krótką informację o Izbie i naszych działaniach.  

Spotkanie Stowarzyszenia Przedsiębiorców Wietnamskich w Polsce. W związku z wizytą 

Wietnamskiej Telewizji (VTV) w Warszawie, w Centrum Handlowym ASG odbyło się spotkanie 

kierownictwa Stowarzyszenia Przedsiębiorców Wietnamskich w Polsce. Omówione zostały 

perspektywy istniejących i nowych stosunków gospodarczych Polski z Wietnamem. Debatę 

poprowadził Pan Dr Hoang Xuan Binh, Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Wietnamskich 

w Polsce. W debacie uczestniczyło 11 przedsiębiorców wietnamskich, członkowie Izby 

Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja oraz sekretarz ekonomiczny Ambasady. Prezes Izby 

udzielił mediom wietnamskim informacji o współpracy polsko-wietnamskiej, zmianach 

organizacyjnych funkcjonowania agencji promocji polskiej gospodarki i polskiej ofercie. W 

dzień wietnamskiego Nowego Roku VTV wyemitowała duży materiał poświęcony diasporze 

wietnamskiej w Polsce, w tym relację z debaty w Centrum Wietnamskim  

w Wólce Kossowskiej.  

W Wietnamie przebywał szef Sekcji ASEAN Izby Pan Hoang Xuan Khang. W programie Jego 

wizyty były spotkania w ministerstwach gospodarczych, zebranie informacji o stanie 



 

 

przygotowań przedsiębiorczości wietnamskiej do wejścia w życie Umowy o Wolnym Handlu 

pomiędzy Wietnamem i UE. Szef Sekcji zabrał ze sobą kilkadziesiąt ofert polskiej 

przedsiębiorczości. W czasie wizyty poszukiwał też potencjalnych partnerów w produkcji 

maszyn i urządzeń rolniczych i dla przemysłu spożywczego.  

Luty  

Z Izbą oficjalnie rozpoczęła współpracę EU-Vietnam Consulting Group. EVCG jest globalną 

firmą konsultingową, która doradza firmom, rządom i organizacjom ze szczególnym naciskiem 

na region UE i Wietnamu. Celem jest wspieranie klientów w osiąganiu lepszych wyników, 

pomagając im w realizacji kluczowych celów m.in. w strategicznej ekspansji  

w Europie i Azji.  

Marzec  

10 marca w siedzibie Izby odbyło się spotkanie poświęcone praktycznym uwagom wysyłki 

polskiego jabłka do Azji. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Grup Producenckich  

i firm transportowych, które w kończącym się sezonie wysyłkowym dokonały dostaw polskiego 

jabłka na rynki azjatyckie. 

Kwiecień  

Dokonywano naborów na serię spotkań B2B z dużymi misjami wietnamskich przedsiębiorców 

w maju i sierpniu. 

Informowano o warunkach dostępu do wietnamskiego rynku, kosztach transportu  

i potencjalnych partnerach biznesowych. 

Przedsiębiorcy wietnamscy pozytywnie przyjęli zgłoszone do sieci handlowej polskie produkty 

żywnościowe. Szczególne zainteresowanie wzbudziły polskie słodycze. Eksperci Izby 

przygotowali ofertę dla firm zainteresowanych rynkami ASEAN. 

Izba w ramach przygotowań do spotkania z nowym Ambasadorem Wietnamu w Polsce  

na bieżąco odbywała konsultacje z wietnamskimi przedsiębiorcami prowadzącymi działalność 

gospodarcza w Polsce. 

Maj  

Spotkanie z Hai Pham Dyrektorem Generalnym Vietnam Trade International z Holandii.  

Z inicjatywy szefa sekcji ASEAN- Wietnam Izby Polska-Azja Pana Hoang Xuan Khanga Izba 

podjęła się organizacji spotkań i konferencji z delegacjami z poszczególnych prowincji 

Wietnamu. 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Singapore Business Federation zaprosiły Izbę  

na Polsko-Singapurskie Forum Gospodarcze zorganizowane przy okazji wizyty państwowej  

w Polsce Prezydenta Singapuru. Forum z udziałem Prezydenta Singapuru Tony’ego Tana 



 

 

odbyło się 22 maja w Hotelu Hilton w Warszawie. Po zakończeniu części plenarnej Forum  

w spotkaniach B2B polskich i singapurskich przedsiębiorców wzięli udział członkowie Izby.  

23 maja odbyło się Seminarium nt. możliwości biznesowych w Indonezji i Myanmar  

dla polskich przedsiębiorców. Przedstawiciele Izby podczas spotkania rozmawiali  

z ekspertami EU-Indonesia Business Network, Eurocham Myanmar oraz EU Asia Business Link.  

Podobne spotkanie także z udziałem firm-członków Izby odbyło się 24 maja w Krakowie.  

 

Czerwiec  

5 czerwca 2017 r. Izba zorganizowała w Warszawie spotkanie z wietnamskimi 

przedsiębiorcami z Prowincji Binh Duong.  

25 czerwca w Warszawie Prezes Izby spotkał się z delegacją przedsiębiorców z Filipin. Delegacji 

towarzyszył Józef Sarach, Polak od 30 lat mieszkający na Filipinach. 

W czerwcu, lipcu i sierpniu Izba informowała o zmianach ustawodawstwa gospodarczego  

w Malezji. 

Lipiec  

26 lipca PAI i Horaz Thailand Board of Investment zaprosili członków Izby na seminarium 

handlowo – inwestycyjne Polska – Tajlandia. Podczas wydarzenia przedstawione zostały 

możliwości inwestycyjne w Tajlandii oraz korzyści płynące z inwestowania w Polsce. 

Lipiec i sierpień Izba informowała o współpracy PAIH  z National One-Stop Services  

and Investments Organisation (NSO), która zarządza największą wietnamską platformą 

informacyjną na temat lokalnych firm i okręgów przemysłowych.  

Sierpień  

23 sierpnia w siedzibie ASG odbyło się spotkanie z kierownictwem Sekcji ASEAN Izby w sprawie 

organizacji pobytu, konferencji i serii B2B dla przyjeżdzających do Polski we wrześniu 27 

przedstawicieli największych firm producentów i eksporterów wietnamskiego pieprzu.  

W ciągu tygodnia dokonano naboru polskich firm zainteresowanych wietnamskimi 

przyprawami. 

Spotkanie z okazji 72 rocznicy ogłoszenia niepodległości Wietnamu. W hotelu Regent odbyło 

się okolicznościowe spotkanie. Izbę reprezentowali członkowie sekcji ASEAN.  

W czasie spotkania Prezes Izby omówił z Panią Ambasador Polski w Wietnamie działania Izby 

w przygotowaniach polskiej przedsiębiorczości do Umowy o wolnym Handlu Wietnam-UE.  

W czasie spotkania Prezes Izby zaproponował Rektorowi SGH zorganizowanie serii spotkań 

przedsiębiorców z Chin, Indii i Krajów ASEAN z polskimi przedsiębiorcami, ekspertami  

i uczelnianymi organizacjami studenckimi zainteresowanych gospodarkami tych krajów.  

 

 



 

 

Wrzesień  

15-17 września na zaproszenie Izby przebywała w Polsce delegacja Wietnamskiego 

Stowarzyszenia Pieprzu w Polsce.  

15 września w Sali konferencyjnej wietnamskiej restauracji Daystar odbyła się kilkugodzinna 

konferencja i seria spotkań B2B poświęcona możliwości współpracy w zakresie rynku 

przypraw, techniki i technologii przeróbki żywności, energetyki i OZE, ochrony środowiska.  

16 września, po wizytacji Wietnamskiego Centrum Handlowego w Wólce Kosowskiej odbył się 

ciąg dalszy B2B z udziałem najważniejszych firm kapitału wietnamskiego działających  

w Polsce. Prezes Piechociński przedstawił polskie technologie przechowywania, konserwacji  

i przerobu surowców rolniczych.  

20 września Przewodniczący Sekcji ASEAN Izby Pan Hoang Xuan Khang wyleciał do Hanoi. 

Przed wylotem odbyło się w siedzibie Izby spotkanie poświęcone nowym możliwościom 

współpracy Polska-Wietnam, które tworzą: umowa o wolnych handlu Wietnam-EU, 

listopadowa wizyta Prezydenta Andrzeja Dudy w Wietnamie i podpisanie umowy  

o udzielonym przez Polskę 400 mln USD kredycie . Szef sekcji w czasie prawie miesięcznego 

pobytu w Wietnamie odbył szereg spotkań z administracją kilku prowincji, organizacjami 

biznesu i przedsiębiorstwami z sektorów: energetyka, chemia, przemysł wydobywczy, 

przetwórstwo rolnicze, sieci handlowe, rolnictwo. Doprecyzowane też zostały formy 

współpracy z Wietnamskim Stowarzyszeniem Pieprzu. Strona polska zaproponowała 

Stowarzyszeniu otwarcie placówki promocyjno-handlowej dla sprzedaży pieprzu, kawy, 

herbaty, nerkowców w Centrum Wietnamskim w Wólce Kosowskiej, budowę zaplecza 

magazynowego i spedycyjnego na Europę Środkowo-Wschodnią. Strona wietnamska wyraziła 

duże zainteresowanie produktami firmy Pronar Narew.  

9 września z okazji 72 rocznicy ogłoszenia Niepodległości Indonezji w Studio Witolda 

Lutosławskiego z udziałem artystów z Indonezji i Wielkiej Orkiestry Polskiego Radia odbył się 

uroczysty koncert.  

Izba informowała o EU-Philippines Business Summit - najważniejszym wydarzeniu 

biznesowym promującym przedsiębiorców europejskich na Filipinach.  

Październik  

Prawie cały październik w Wietnamie przebywał Szef Sekcji ASEAN Izby Pan Hoang Xuan 

Khang. Pan Khang miał oficjalne spotkanie ze Stowarzyszeniem Wietnamskich Producentów 

Pieprzu, a potem, także bezpośrednio w siedzibach, kilka roboczych spotkań  

z zainteresowanymi współpracą z Polską firmami. Szef Sekcji spotkał się również  

z przedstawicielami Ambasady RP w Hanoi, gdzie przedstawił działania Izby.  

W ambasadzie, ale także z partnerami władz Wietnamu, szef Sekcji omówił  Program Umowy 

międzyrządowej między Polską i Wietnamem - Rozwój sektora publicznego, gdzie możliwe 

będzie ubieganie się o kredyt z puli 250 mln euro.  



 

 

Listopad  

3-6.11.2017 r. Przewodniczący Sekcji Wietnam Pan Hoang Xuan Khang przebywał w Ojczystym 

Kraju i przygotowywał ofertę na polski rynek wietnamskich przypraw.  

8.11.2017 r. - Spotkanie z Ambasadorem Wietnamu w Polsce. 

Prezes Izby wraz z Szefem Sekcji spotkał się kolejny raz w Ambasadzie Wietnamu w Warszawie 

z Jego Ekscelencją  z Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Socjalistycznej Republiki 

Wietnamu panem Vu Dang Dung, który w kwietniu br. rozpoczął swoją misję w Polsce. 

28.11.2017 r. - Ambasador Republiki Indonezji Pan Peter Frans Gontha zaprosił przedstawicieli 

Izby na przyjęcie z okazji wizyty Wiceministra Spraw Zagranicznych Republiki Indonezji  

Pana A. M. Fachira. 

Podczas spotkania Prezes Piechociński przeprowadził szereg rozmów z towarzyszącymi 

Ministrowi indonezyjskimi przedsiębiorcami. 

27-30.11 - Szef Sekcji wziął  udział w wizycie państwowej Prezydenta Rzeczypospolitej 

Andrzeja Dudy w Wietnamie. 

8 grudnia odbyło się spotkanie w Ambasadzie Indonezji w sprawie budowy w polskiej stoczni 

Crist S.A. pływających elektrowni dla odbiorcy indonezyjskiego. Omówiono również 

możliwości wykorzystania polskich generatorów na mobilnych wytwórniach elektryczności . 

 

Sekcja Chiny  

Przewodniczący Sekcji Felix Qi Wang 

Pan Felix Qi Wang jest Wicedyrektorem Generalnym GD Poland, największego w Europie 

Środkowo – Wschodniej Centrum Chińskiego, z którym związany jest od 1999 r. Ukończył 

Wydział Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i posiada bogatą wiedzę dotyczącą 

handlu i rozwoju biznesu zarówno w Polsce, jak i w Chinach. 

Styczeń  

Izba nawiązała oficjalną współpracę z oddziałem Bank of China w Polsce. Prezes Janusz 

Piechociński i szef GD Poland Han Baohua spotkali się w warszawskiej siedzibie Bank of China  

z Panem Bin Xia, Szefem oddziału Banku w Polsce.  

W siedzibie GD Poland Prezes Izby, Dyrektor GD Pan Han Baohua i szef Sekcji Chińskiej  

Pan Felix Wang, spotkali się z Prezesem Ningbo Helong New Material Co., Panem Brianem Ma. 

Izba propagowała  nabór na targi w Henan i spotkania B2B w ramach China International 

Investment & Trade Fair.  

W styczniu Pan Han Banhua i szef sekcji chińskiej w Izbie Pan Felix Wang gościli przedstawicieli 

chińskich firm surowcowych i przetwórczych.  



 

 

W styczniu Pan Marek Orzechowski wizytował chińską placówkę członka Izby – firmy Action 

S.A, gdzie przy okazji spotykał się z liczną reprezentacją firm handlowych. Informację o ofercie 

ACTION przekazano ponad 500 polskim firmom. 

Izba podjęła współpracę ze Stowarzyszeniem Dom Polski w aktywnym  propagowaniu 

współpracy kulturalnej i gospodarczej Polska-Chiny.  

Współpraca z Łódzką Strefą Ekonomiczną: w związku z brakiem decyzji o wprowadzeniu 

 do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej terenów w Łodzi przeznaczonych na Centrum 

Logistyczne Jedwabnego Szlaku Prezes Piechociński i Samorząd Miejski w Łodzi rozpoczęli 

prace nad nową koncepcję Centrum Logistycznego Chengdu-Polska . 

Luty  

Rozpoczęto nabór na misję biznesową do Ningbo.  

Zakończono nabór na targi w Henan i spotkania B2B w ramach China International Investment 

& Trade Fair.  

Spotkanie z Prezydent Łodzi w sprawie powstania Centrum Logistycznego Jedwabnego Szlaku 

w aglomeracji łódzkiej. 

W dniu 28 lutego. partnerzy polskiego biura K&L Gates i kierownictwo Łódzkiej Strefy 

Ekonomicznej zorganizowali Polsko - Chiński Mikser Biznesowy. Ponad 120 uczestników 

Miksera Biznesowego zapoznało się z Prezentacjami Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  

i Prezesa Izby Janusza Piechocińskiego, a także wzięło udział w dyskusji panelowej  

na temat aktualnych stosunków polsko – chińskich.  

Izba prowadziła aktywne  negocjacje z partnerami z Chin w sprawie eksportu do tego kraju 

wyrobów ciastkarskich, mleka UHT, wód mineralnych i soków owocowych.  

W dniu 10 lutego Izba i Instytut Bezpieczeństwa Biznesu zorganizowały spotkanie z Panem 

Ludwikiem Sobolewskim Prezesem Giełdy w Bukareszcie. Omówiono możliwości współpracy 

z inwestorami chińskimi w Rumunii i współpracą firm sektora Transportu i Logistyki  

na Jedwabnym Szlaku.  

Marzec  

Weryfikowano kandydatów na Targi w Ningbo. Przygotowywano materiały informacyjne  

dla chińskich partnerów o Izbie i GD POLAND.  

W dniu 14 marca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie 

odbyło się spotkanie z delegacją przedsiębiorców z prowincji Hunan. Po południu w hotelu 

Victoria odbyła się Konferencja Gospodarcza Prowincji Hunan w Polsce, której celem była 

promocja prowincji Hunan w Polsce oraz budowa relacji biznesowych pomiędzy polskimi  

oraz chińskimi przedsiębiorcami.  



 

 

W Konferencji wzięli udział  członkowie Izby Przemysłowo-Handlowej Polska – Azja. Grupie tej  

przewodził Dyrektor GD Poland Pan Han Baohua. Dla wszystkich firm z Chin Izba przygotowała 

polską ofertę eksportową sektora rolno - spożywczego, obszaru OZE, kosmetyków, biżuterii, 

mebli, części samochodowych oraz techniki rolniczej. 

Izba prowadziła negocjacje z partnerami z Chin w sprawie eksportu do tego kraju wyrobów 

ciastkarskich, mleka UHT, wód mineralnych i soków owocowych. 

Izba upowszechniała relację z wystąpienia Prezesa Izby Przemysłowo – Handlowej Polska Azja 

na noworocznym spotkaniu w K&L Gates  o szansach, które dla polskiej przedsiębiorczości 

tworzy chińska inicjatywa Szlaku i Drogi.  

Izba szeroko informowała o ofercie Agencji Rynku Rolnego dotyczącej organizacji misji 

gospodarczych na targi spożywcze do Chin (SIAL CHINA w Szanghaju i IFE CHINA w Kantonie). 

Izba informowała o polsko-chińskim konkursie na projekty badawczo-rozwojowe ogłoszonym 

przez NCBiR oraz Ministerstwo Nauki i Technologii ChRL. Podstawą konkursu jest list 

intencyjny w sprawie współpracy w dziedzinie wspólnych badań i rozwoju między 

Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową podpisany w trakcie wizyty 

przewodniczącego Xi Jinpinga w Polsce w czerwcu 2016 r. 

 

Kwiecień  

Zakończył się nabór na Targi CHINA-CEEC INVESTMENT AND TRADE EXPO w Ningbo.  

W ramach delegacji Izby zakwalifikowano udział w Targach firm produkcyjnych z sektora 

spożywczego, handlu hurtowego żywnością, sektora TSL i energetycznego. Reprezentanci firm 

przeszli  szkolenie z chińskiej kultury biznesu, mechanizmów dopuszczenia  

do chińskiego rynku, przygotowania produktów pod potrzeby chińskiego konsumenta, 

wymogów celnych i  transportowych. Omówiony został także chiński system prawny  

dla przedsiębiorców  i  rozwiązania w systemie podatkowym. 

Maj  

5 maja gościliśmy delegację przedstawicieli miasta Ningbo. 

Prezes Piechociński w siedzibie Izby przedstawił naszym gościom potencjał polskiego sektora 

TSL na  Jedwabnym Szlaku, ofertę naszych portów i firm, które wyjeżdżają na Targi  

do Ningbo. 

Izba przygotowała podsumowanie pierwszego sezonu sprzedaży polskich jabłek na rynek 

chiński. Audyt ma lepiej przygotować polskich sadowników, grupy producenckie, handlowców 

i transportowców do kolejnego sezonu. 

Izba we współdziałaniu z władzami Miasta Łodzi i Województwa Łódzkiego zaproponowała 

chińskim partnerom 3 lokalizacje centrum  logistycznego (2  lokalizacje w mieście Łodzi  

i jedną w Kutnie) obsługującego Kolejowy Jedwabny Szlak. 



 

 

W maju Prezes Izby wraz z przedsiębiorcami chińskimi, operującymi w Centrum Handlowym 

GD Poland, wizytował polskie firmy z branży spożywczej i zapoznawał chińskich partnerów  

z ofertą polskiej żywności.  

 

Czerwiec  

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie z Delegacją miasta Ningbo. Delegacji przewodniczył  

Pan Chen Jin Jun Wicedyrektor Urzędu Miasta Ningbo ds. Zagranicznych. W spotkaniu udział 

wzięli również Dyrektor GD Poland Pan Han Baohua oraz reprezentant WASKO S.A.  

Pan Stanisław Wziątek. Gościom z Chin przedstawiono informacje o centrach portowych  

i logistycznych w Małaszewiczach, Łodzi i Kutnie.  

Po spotkaniu Chińska Delegacja wraz z Szefem GD Poland  udała się do Gdańska,  

bowiem Gdańsk i Ningbo nawiązały współpracę w zakresie gospodarki i transportu morskiego.  

Do Chin dotarł już pierwszy kontener z partiami soków i słodyczy. Do potencjalnych nabywców 

w Chinach dotarły oferty WIPASZ S.A., TAGO, BOGUTTI SWEET WORLD, ACTIV SP. Z O.O. oraz 

WALDI.  

12 maja Prezes Piechociński udzielił wywiadu dla portalu rp.pl o Chinach, gospodarce  

oraz Jedwabnym Szlaku. Cały wywiad do obejrzenia:  

http://www.rp.pl/Polityka/170519641-Janusz-Piechocinski-Chiny-Nie-mamy-innego-

wyboru.html#ap-1  

Warsaw Beijing Forum: Youth for Business to pełna nazwa studenckiego projektu,  

który z powodzeniem od października 2013 r. działa na rzecz budowy i wzmocnienia 

współpracy polsko-chińskiej. Prezes Izby Janusz Piechociński miał dwugodzinny wykład  

o relacjach Polska-Chiny i dodatkowo, wraz z organizatorami z polskiej strony, koordynował 

wizyty studentów w polskich firmach.  

6 czerwca Prezes Izby wziął udział w Oficjalnym Otwarciu targów China Homelife Show 2017  

oraz w spotkaniu Izb gospodarczych Europy Centralnej i Wschodniej, Ameryk, Bliskiego 

Wschodu oraz Chin. Wolontariusze Izby rozdali blisko 2,5 tysiąca ulotek, specjalnie 

przygotowanych na Targi, informujących o współpracy polsko-chińskiej, GD POLAND i Sekcji 

Chiny w Izbie Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja. 

7 czerwca - 3 przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja wzięło udział   

w Kongresie Gospodarczym Europy Centralnej i Wschodniej. 

 

Misja gospodarcza do Ningbo na Targi CHINA-CEEC INVESTMENT & TRADE EXPO 7-13 

czerwca  

W składzie misji gospodarczej na Targi w Ningbo znaleźli się przedstawiciele następujących 

firm i organizacji biznesu: 

http://www.rp.pl/Polityka/170519641-Janusz-Piechocinski-Chiny-Nie-mamy-innego-wyboru.html#ap-1
http://www.rp.pl/Polityka/170519641-Janusz-Piechocinski-Chiny-Nie-mamy-innego-wyboru.html#ap-1
http://piechocinski.blog.onet.pl/2017/06/05/misja-gospodarcza-do-ningbo-7-13-czerwca/
http://piechocinski.blog.onet.pl/2017/06/05/misja-gospodarcza-do-ningbo-7-13-czerwca/
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Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Waldi 

Stowarzyszenia Przedsiębiorców Wietnamskich w Polsce 

TAGO 

Termo-rex S.A. 

WIPASZ S.A. 

28 czerwca - Prezes Izby wraz z Dyrektor Biura i Dyrektorem GD POLAND Hanem Baohua 

uczestniczyli w Warszawie w Ceremonii otwarcia Hong Kong Cultural Exchange Tour w Polsce. 

Otwarcia ekspozycji dokonał Ambasador ChRL. W czasie uroczystości Prezes przedstawił 

wnioski z udziału polskich przedsiębiorców w Targach w Ningbo . 

Prezes Izby wraz z Dyrektor Biura i Dyrektorem GD POLAND Hanem Baohua wzięli udział  

w Konferencji biznesowej: 2017 HUBEI CHINA – POLAND Trade & Investment Seminar.  

W konferencji udział wzięło ponad 60 chińskich firm z prowincji Hubei, reprezentujących 

następujące sektory: rolno-spożywczy, budowlany, chemiczny, energetyczny, ochrona 

środowiska, ICT, maszynowy. 

 

Lipiec-Sierpień  

Prezes Izby spotkał się z delegacją Silkroad Group z Frankfurtu na czele z Panem YuXing Ruan. 

Uzgodniono zasady współpracy w integrowaniu misji gospodarczych chińskiego kapitału  

do Europy Środkowo-Wschodniej oraz na rynku niemieckim.  

13 lipca - China International Contractors Association (CICA) oraz PAIH zorganizowały China – 

Poland ‘Belt and Road’ Cooperation and Logistics Infrastructure Investment Forum, 

 którego gościem honorowym był Pan Zhang Dejiang, Przewodniczący Stałego Komitetu 

Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych. 

 



 

 

14 lipca w Łazienkach Królewskich odbyło się spotkanie Pana Przewodniczącego Chińskiego 

Parlamentu z przedstawicielami najaktywniejszych organizacji społecznych, biznesowych  

i kulturalnych zajmujących się organizowaniem kontaktów z Chinami. Nasi Chińscy Partnerzy 

docenili w tej roli Izbę Przemysłowo-Handlową Polska-Azja. Prezes Piechociński przedstawił 

funkcjonowanie Izby, organizacje Forów Gospodarczych, Misji do Chin, a także działalność 

Sekcji Chiny i aktywność Panów Hana Baohua i Felixa Wanga. 

21 sierpnia - Łódź i region łódzki aspiruje do bycia transportowym hubem na Jedwabnym 

Kolejowym Szlaku. Działania Samorządu, Miasta i Regionu niestety nie zostały wsparte 

działaniami Władzy Centralnej. Nie zostały przekazane tereny Skarbu Państwa pod centrum 

logistyczne Łódź-Chengdu. Miasto, samorządy (na przykład Kutno), przedsiębiorcy podejmują 

działania aktywizujące kontakty gospodarcze z krajami Azji. O tym właśnie rozmawiano  

na debacie czasopisma „Łódź Kreuje Innowacje” i Urzędu Miasta Łodzi na temat możliwości 

eksportowych do Azji. W debacie wziął udział Prezes Piechociński. 

23 sierpnia - spotkanie z przedstawicielami sekcji Chiny w sprawie zwiększenia 

polskiego eksportu towarów i usług. W siedzibie GD POLAND w Wólce Kosowskiej Prezes 

Piechociński spotkał się z członkami sekcji. Omówiono stan przygotowań do uruchomienia 

nowej inicjatywy GD POLAND - w Centrum Chińskim stałej ekspozycji eksportowej polskich 

firm.  

29 sierpnia - Seminarium promocji inwestycyjnej Shenzhen-Futian. Uczestniczący  

w seminarium Prezes Izby przeprowadził rozmowy z kierownictwem dzielnicy, strefy i 2 

banków. Organizatorem spotkania była Warszawska Izba Gospodarcza, z którą Izba planowała 

wkrótce podpisać porozumienie o stałej współpracy.  

31 sierpnia - odbyło się spotkanie w siedzibie KIG z Kierownictwem  Warszawskiej Izby 

Gospodarczej.  

Izba promowała szkolenia w ramach „Łódzkie w Chinach”, projektu zainicjowanego przez 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Inicjatywa była  skierowana do firm  

z branży spożywczej oraz przedsiębiorców posiadających innowacyjne rozwiązania 

technologiczne. 

Wrzesień  

3 września Sekcja Chiny zorganizowała spotkanie kierownictwa Izby z przedsiębiorcami 

czołowej chińskiej firmy sektora IT: XIAMEN MEJYNA PICO INFORMATION  

Panami Wei Yongtao, Zhang LE, John Xiao. Spotkanie poprowadził Szef GD POLAND Han 

Baohua. Prezes Piechociński przedstawił potencjał polskiego sektora IT. W kolejnych dniach 

chińska delegacja spotkała się z kilkoma polskimi firmami w tym członkiem Izby firmą WASKO 

S.A. Przekazano partnerom z Chin ofertę kilkunastu polskich firm.  

 



 

 

5 września - PAIiH zorganizowała szkolenie pt. „Ochrona praw własności intelektualnej  

w Chinach”. Podczas szkolenia przedstawiono aspekty prawne jak i praktyczne związane  

z ochroną praw własności intelektualnej w Chinach za szczególnym uwzględnieniem ochrony 

znaków towarowych i patentów. W szkoleniu wzięli udział członkowie Izby.  

14 – 16 września - Odbyły się w Centrum Targowo-Kongresowym VII targi China Expo – China 

Brand Show Poland. Przedstawiciele Izby przekazali ponad 100 uczestnikom materiały 

informacyjne promujące Izbę Przemysłowo-Handlową Polska-Azja.  

27 września w Ambasadzie ChRL odbyło się z okazji 68 rocznicy powołania CHRL uroczyste 

spotkanie, w którym uczestniczyli licznie przedstawiciele Izby.  

Prezes Izby z okazji rocznicy powstania CHRL wystosował list do naszych partnerów z Chin. 

Była to największa  w roku 2017  wysyłka internetowa. Obok życzeń i pozdrowień w liście 

przedstawiono Izbę i naszą ofertę dla chińskich partnerów.  

Październik  

W październiku trwały intensywne prace nad uruchomieniem naszej strony w języku chińskim. 

Strona rozpoczęła działanie 1 listopada 2017 roku. 

Członek Izby ACTION po dwuletnim już działaniu w Chinach w Kantonie uruchomił magazyn 

dla polskiej żywności pozwalający na dotarcie do potencjalnych partnerów zainteresowanych 

dostawami poniżej 1 kontenera. Action zbudował swoje przedstawicielstwa w Chinach  

i zatrudnia ponad 10 handlowców z biegłą znajomością języka polskiego  

i chińskiego. 

26.10 - Prezes Piechociński wraz z Prezesem ACTION S.A. Piotrem Bielińskim spotkali się  

w siedzibach zakładów mleczarskich z kierownictwami i działami handlowymi SM Mlekovita w 

Wysokiem Mazowieckiem i SM Mlekpol w Grajewie. 

W przedostatnim tygodniu października kierownictwo członka Izby Polish Forwarding 

Company wizytowało chińskie porty. PFC intensyfikuje swoje działania na Dalekim Wschodzie, 

budując sieć swoich przedstawicieli w największych portach regionu.  

 

Listopad  

6.11 - Polskie Przedstawicielstwo Chińskiej Rady Promocji Handlu Zagranicznego (CCPIT) 

zaprosiło przedstawicieli Izby  na przyjęcie networkingowe z delegacją z Hong Kongu.  

W wydarzeniu tym wzięli  udział przedstawiciele biznesu zarówno z Hong Kongu, jak i z Chin 

Kontynentalnych. 

10-12.11 - w SPA Wieniec Prezes Piechociński wraz z przedsiębiorcami z Chin debatował,   

jak przygotować ofertę pobytową dla gości z Azji (wypoczynek, medycyna, organizacja pobytu, 

wykorzystanie polskiego potencjału w rehabilitacji, kosmetyce, chirurgii, ortodoncji etc.). 



 

 

13.11. - spotkanie z partnerami z Chin w siedzibie GD Poland, gdzie poruszono kwestie 

ekspozycji w hali eksportowej w Wólce Kosowskiej oferty eksportowej polskich wyrobów 

mleczarskich Mlekovity, Mlekpolu oraz SM Krasnystaw. 

14.11. - w siedzibie członka Izby, GD Poland w Wólce Kosowskiej odbyło się spotkanie,  

na którym zastanawiano się,  jak dotrzeć do Chin z polskimi wyrobami mięsnymi. 

W siedzibie Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” w Warszawie Prezes Piechociński 

uczestniczył w spotkaniu „ Jak wprowadzać na rynki azjatyckie polską książkę, gry 

komputerowe i płyty”. 

W dniach 29-30.11.2017 r. w Warszawie odbyło się Silk Road International Cultural Forum 

zorganizowane przez China Silk Road Foundation we współpracy z Fundacją Sinopol. Izbę 

reprezentowali Prezes Piechociński wraz z Prezesem Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. 

Forum stanowiło platformę dla środowisk kulturalnych Polski i Chin. 

30.11 - Prezes Izby i szef Sekcji Chiny Felix Wang uczestniczyli w Konferencji „W połowie drogi. 

Spotkanie ekspertów z Europy i Azji.”, zorganizowanym przez Politykę INSIGHT i HSBC. 

14 grudnia w Wólce Kosowskiej odbyło się spotkanie kierownictw Centrum Handlowego GD 

Poland, w którym uczestniczył również Prezes Izby. 

Sekcja Indie i Sri Lanka 

Przewodniczący Sekcji Jan Jakimowicz 

Jan Jakimowicz jest kanclerzem Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej imienia Alcide  

de Gasperi w Józefowie. Jest członkiem Rady Izby odpowiedzialnym za rozwój  

i współpracę w obszarze edukacyjno-gospodarczym. Profesor Jakimowicz jest jednocześnie 

Przewodniczącym Sekcji Indie i odpowiada za kontakty oraz promowanie działań 

inwestycyjnych na terenie Indii. 

Marzec  

W Ministerstwie Rozwoju odbyło się Polsko-Indyjskie Forum Biznesu.  

Prezes Piechociński spotkał się z Konsulem Honorowym z Kalkuty Panem Joudeep Roy  

z Pathay Consulting. Na spotkaniu omówiono dotychczasową współpracę polsko-indyjską.  

Prezes przedstawił ofertę polskich firm spożywczych, techniki rolnej i przetwórczej.  

8 sierpnia - z inicjatywy Ambasadora Sri Lanki odbyło się spotkanie przedsiębiorców 

zainteresowanych powołaniem Izby Handlowej Polska-Sri Lanka. W imieniu Izby Prezes 

Piechociński zaproponował do czasu rejestracji Izby utworzenie sekcji Sri Lanka w naszej Izbie  

i popularyzację tego kraju, jego możliwości i oferty. Namawiał do otwarcia w salach 

wystawowych GD POLAND w Wólce Kosowskiej stałej ekspozycji przedsiębiorców  

i produktów ze Sri Lanki.  

24 – 30 września  - Pierwszy Festiwal Kuchni i Kultury Sri Lanki w Polsce. Wydarzenie 

organizowane było we współpracy z Hilton Warsaw Hotel & Convention Centre (Restauracja 



 

 

Meza), Hilton Kolombo Hotel oraz z liniami lotniczymi Qatar Airways.  

To wydarzenie odbyło się równolegle z obchodami 60 – tej rocznicy nawiązania stosunków 

dyplomatycznych pomiędzy Polską a Sri Lanką. 

17 października 2017 roku - Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Ministerstwo Rozwoju RP 

we współpracy z Indyjsko-Polską Izbą Przemysłowo Handlową (IPCCI) i Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, zorganizowały całodniowe 

warsztaty na temat ekspansji na rynek indyjski. Wśród panelistów byli przedstawiciele PAIH, 

BGK, KUKE, Izby Handlowej oraz firm, które działają już na rynku indyjskim i dzielą się swoimi 

doświadczeniami. 

Sekcja Kraje Arabskie 

Przewodniczący Sekcji Hazem Yacoub 

Hazem Yacoub prowadzi działalność prawniczą w swojej kancelarii „Warsaw Legal Kancelaria 

Prawno-Gospodarcza” w Warszawie, zajmującą się głównie sprawami gospodarczymi  

oraz marketingiem gospodarczym polskich towarów i usług w krajach arabskich. Działa  

na rzecz inwestorów z krajów arabskich w Polsce, pośredniczy we współpracy gospodarczej 

między krajami szeroko rozumianego Bliskiego Wschodu a Polską. Znajomość 

bliskowschodniej mentalności i realiów, znajomość języka arabskiego i polskiego sprawiają,  

że jest doskonałym łącznikiem między rynkiem polskim a rynkami arabskimi. Polski prawnik, 

przyjechał z Jordanii w 1986 roku, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Warszawskiego i doktorant tego wydziału w późniejszych latach. 

Luty 

Prezes Izby odbył spotkanie z ambasadorem Iranu Panem Raminem Mehemanparastem. 

Podczas spotkania omówiono szereg aktualnych wyzwań w relacjach gospodarczych na linii 

Polska – Iran, w tym m.in. - brak konsensusu w działaniach pomiędzy KUKE i BGK w zakresie 

przyznawania gwarancji i ubezpieczeń w eksporcie - zagadnienie dostaw ropy irańskiej  

do Lotosu i Orlenu - wyzwania związane z uzyskaniem zgody na możliwość poszukiwania  

i eksploatacji gazu na terenie Iranu dla PGNIG - działania Iranu związane z priorytetyzacją 

dostaw w obszarze rolnictwa i przetwórstwa oraz polskiej techniki i technologii. Podczas 

owocnego spotkania strony ustaliły współpracę pomiędzy przedstawicielstwem Ambasady 

oraz Izbą. W obszarze nawiązywania stosunków biznesowych Izba rozpoczęła  

przygotowywanie zbiorczej oferty polskich firm techniki rolniczej i spożywczej.  

Business Case Członka Izby: Spotkanie z kierownictwem Horus Energy. Członek Izby firma 

Horus Energy jest zainteresowana podpisaniem dużego kontraktu na eksport i montaż 

agregatów prądotwórczych w Iranie. Aktualną barierą jest brak jednoznacznych decyzji 

gwarantujących płatności. KUKE i BGK w związku ze zmianami kadrowymi i złożonością relacji 

na linii Bank Centralny Iranu - NBP nie wypracowało jeszcze ostatecznej decyzji.  

Iran w zakresie uruchomienia dużych programów poszukiwania i eksploatacji surowców 



 

 

potrzebuje co najmniej kilkuset dużej mocy agregatów prądotwórczych. Firma aktualnie 

pracuje wraz z polskimi instytutami nad nowymi technicznymi rozwiązaniami agregatów 

prądotwórczych i możliwością wykorzystania nowych paliw w zakresie uzyskiwania energii. 

Rozmowy na linii Ambasada – Izba miały  na celu ułatwienie wypracowania potencjalnych 

rozwiązań i ułatwień dla Horus Energy.  

Promocja polskich jabłek dwukolorowych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Od 9 lutego 

w wybranych supermarketach w Dubaju, Abu Zabi i Szardży (Choithrams, Emirates 

Cooperative Society, Abu Dhabi Cooperative Society, West Zone, 7-Eleven, SPAR, Carrefour, 

Geant, ZOOM, Al Maya), w ramach kampanii promocyjnej „Europejskich jabłek 

dwukolorowych”, odbywała się  degustacja słodko-kwaśnych jabłek z polskich sadów  

(m.in.: Gala, Red Jonaprince, Idared, Gloster, Ligol). Kampania promocyjno-informacyjna 

„Europejskie jabłka dwukolorowe” - prowadzona była na bazie umowy zawartej dnia 28 lipca 

2014 r., między Agencją Rynku Rolnego a konsorcjum w składzie: Stowarzyszenie Polskich 

Dystrybutorów Owoców i Warzyw „Unia Owocowa” i Związek Sadowników Rzeczpospolitej 

Polskiej i była  realizowana w Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Chińskiej Republice 

Ludowej. Izba Przemysłowo – Handlowa Polska – Azja aktywnie współpracowała  

z przedstawicielami sadownictwa polskiego w promocji polskich towarów oraz organizacji 

udziału przedstawicieli sadownictwa polskiego na międzynarodowych targach spożywczych  

w Azji. Informacje o możliwości uczestnictwa w targach i promocji produktów umieszczane 

były  regularnie na stronie Izby oraz w newsletterze.  

Kwiecień  

W połowie kwietnia Izba gościła w Polsce przedsiębiorcę z Arabii Saudyjskiej 

zainteresowanego budową na terenie Województwa Świętokrzyskiego walcowni aluminium. 

Inwestor powołał spółkę do realizacji tej inwestycji.  

Czerwiec  

2 czerwca – w siedzibie Izby odbyło się spotkanie z biznesem arabskim z Palestyny, Arabii 

Saudyjskiej i Egiptu. Omówiono polską ofertę wyrobów mleczarskich, eksportu drobiu oraz 

paszy, szczególnie dla koni, słodyczy, owoców i soków. 

8 czerwca - Prezes Izby z przedstawicielami biznesu arabskiego wizytował zakłady 

przetwórstwa owoców i warzyw w powiecie grójeckim i rawskim. 

 

Lipiec   

7 lipca - spotkanie Sekcji w sprawie przygotowania wizyty handlowców z Arabii Saudyjskiej, 

Emiratów, Jemenu, Kataru i Bahrajnu. 

21 i 22  lipca - w siedzibie Izby odbyły się  spotkania z delegacją Riyadh Chamber. Wcześniej 

odbyło się spotkanie delegacji z kierownictwem Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja  

i Sekcji Kraje Arabskie. Uzgodniono zakres zainteresowań, harmonogram i scenariusz pobytu 

oraz kontaktów. 



 

 

W kolejnych dniach delegacja przebywała na terenie województwa świętokrzyskiego. 

Delegacja spotkała się z grupami sadowniczymi w rejonie Grójec - Rawa Mazowiecka. Goście 

zapoznali się z produkcją sadowniczą i przetwórstwem  owoców i warzyw. 

25 lipca - w siedzibie Izby Polska-Azja odbyła się kolejna seria spotkań delegacji biznesu z Arabii 

Saudyjskiej z wybraną z nadesłanych ofert grupą polskiej przedsiębiorczości. Swoją ofertę 

gościom zaprezentowały między innymi firmy: WASKO S.A., Awenta, TUW Medicum, Horus 

Energia, Cyborg, AKS Zielonka, firmy z zakresu OZE i  stadniny koni. 

Po południu goście z Arabii Saudyjskiej odbyli spotkanie z kierownictwem firmy WIPASZ S.A. 

w Mławie. Omówiono możliwości transferu technologii wytwarzania pasz dla zwierząt 

hodowlanych, produkcji i przerobu kurczaka, możliwości dostaw polskiego drobiu do Krajów 

Zatoki Arabskiej. 

Wrzesień  

21 września  - w siedzibie Izby odbyło się, z udziałem szefa Sekcji Kraje Arabskie, spotkanie  

z Panem Mohamedem Allamym, prezesem Izby Handlowo – Przemysłowej Iracko-Polskiej,  

która jest członkiem Irackiego Związku Izb Handlowych w Iraku, będącego odpowiednikiem 

Krajowej Izby Gospodarczej w Polsce.  

Październik  

20-21 - Prezes Piechociński odbył spotkania z przedstawicielami firm z Krajów Zatoki. Partnerzy 

zainteresowani są importem polskiego mięsa drobiowego, wołowiny, owoców i warzyw, wód 

mineralnych i soków. Izba składa też, najczęściej w formie elektronicznej, informacje  

o możliwościach inwestycyjnych w Polsce.  

23 listopada - w siedzibie Pracodawców RP przy ul. Berneńskiej 8 w Warszawie, odbyła  się 

sesja spotkań B2B między egipskimi i polskimi przedsiębiorcami. Organizatorzy Pracodawcy RP  

wraz z Egipsko-Polskim Stowarzyszeniem Biznesmenów przygotowują misję gospodarczą firm 

egipskich do Polski. Na spotkaniu prezentowały się egipskie firmy z branży: motoryzacyjnej, 

oświetleniowej, OZE, rolniczej, gospodarstwa domowego. W spotkaniu wzięło udział 7 firm  

z Izby. 

Grudzień 

22 grudnia - odbyło się spotkanie w sprawie zwiększenia polskiego eksportu do Krajów 

Arabskich napojów, słodyczy, aromatów naturalnych. 

28 grudnia - odbyło się spotkanie z polskimi producentami dotyczące możliwości zwiększenia 

eksportu polskich kosmetyków i leków do ZEA, Arabii Saudyjskiej, Iraku, Iranu i Maroka. 

 

 

 



 

 

Sekcja Unia Celna i WNP  

Przewodniczący Sekcji Czesław Skarżyński 

Czesław Skarżyński jest Prezesem Zarządu firmy EuroEnergoCommerce Sp. z o.o. 

funkcjonującej na rynku jako pomost pomiędzy przedsiębiorstwami dwóch wymagających 

rynków Unii Europejskiej i krajów Europy Wschodniej oraz Azji Środkowej, należących  

do regionalnego ugrupowania Wspólnoty Niepodległych Państw. Z wykształcenia ekonomista, 

posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu rozwoju biznesu, inwestycji,  

a także handlu zagranicznego. Biegła znajomość języków: polskiego, rosyjskiego  

i białoruskiego, warunków geopolitycznych, mentalności, tradycji i obyczajów w państwach 

Europy Wschodniej oraz Azji Środkowej, praktyczna wiedz specyfiki rynków wschodnio –  

i zachodnioeuropejskich sprawiają, iż jest osobą łączącą i podejmującą wiele wyzwań,  

jak również rozwiązań biznesowych, odpowiadających potrzebom gospodarczym 

wspomnianych rynków.  

Styczeń  

Z okazji 25-lecia Niepodległości Kazachstanu w Warszawie Ambasada tego Kraju 

zorganizowała okolicznościowe spotkanie. W spotkaniu wzięło udział 8 członków Izby.  

W czasie spotkania Prezes Janusz Piechociński omówił bieżące tematy z Ambasadorami 

Białorusi, Chin, Iranu, Uzbekistanu.  

Na bieżąco trwał intensywny dialog z Ambasadorem i przedstawicielami Ambasady 

Kazachstanu w Polsce. Omawiane są inwestycyjne plany polskich firm w Kazachstanie, udział 

Polski w EXPO 2017 w Astanie 2017.  

Ambasada Białorusi zorganizowała spotkanie sektorów budowlanych Polski i Białorusi.  

Z Białorusi przyjechali przedstawiciele 10 największych firm budowlanych. Z polskiej strony 

udział w wydarzeniu wzięli przedstawiciele blisko 100 firm, w tym 8 członków Izby.  

Podczas spotkania omówiono zasady funkcjonowania rynku budowlanego w Polsce  

i na Białorusi. Po spotkaniu z kierownictwem działu ekonomicznego Ambasady Prezes 

Piechociński zaproponował kolejne, przy współudziale Izby, spotkania branżowe.  

W Ambasadzie Białorusi w Warszawie zorganizowano spotkanie świąteczno-noworoczne.  

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 9 firm członków Izby. Prezes Piechociński rozmawiał 

też z Ambasadorem Rosji w Polsce i nowym szefem Ośrodka Kultury Rosyjskiej  

w Warszawie. 

Prezes Piechociński wraz z kierownictwem Konsorcjum Firm Budownictwa Energetycznego  

na czele z członkiem Izby TERMO-REX S.A. spotkał się w Warszawie z przedstawicielami TSEM 

Energopro Andreiem Liahushevich i Vadimem Titovets, wiodącej na Białorusi firmy prywatnej 

budownictwa energetycznego. Omówiono możliwości tworzenia wspólnych ofert 

wykonawczych na rynku UE i Unii Celnej, wykorzystania białoruskiego potencjału  



 

 

w wyspecjalizowanym spawalnictwie na budowach gazociągów, ropociągów i technologii  

w elektrowniach gazowych i węglowych.  

W Ambasadzie Białorusi odbyło się spotkanie polskiego i białoruskiego sektora leśnictwa  

i przemysłu drzewnego. Przybyło ponad 130 przedstawicieli firm sektora specjalizujących się 

w produkcji tarcicy, płyt drewnianych, podłóg, parkietów, konstrukcji drewnianych klejonych, 

sektora maszyn i urządzeń do obróbki drewna, handlu produktami z drewna.  

Ze strony białoruskiej w rozmowach uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Leśnictwa, 

Koncernu Bellesbumprom, Białoruskiej Uniwersalnej Giełdy Towarowej, WSE Mohylew, 

Republikańskiego Stowarzyszenia Przemysłu Leśnego, prezesi i przedstawiciele firm 

Belleexport, Gomeldrew, Fandok, Reczycadrew, Pinsdrew, Belarustorg oraz Amkodor Baltic.  

W styczniu Izba informowała o zmianach w ruchu bezwizowym w Kazachstanie Polacy  

z początkiem roku zyskali prawo bezwizowego wyjazdu do Kazachstanu.  

Luty 

1.02. - Biznesowe spotkanie robocze na którym omówione były warunki handlowo - 

gospodarczej i inwestycyjnej współpracy z Republiką Białoruś i Brzeskim obwodem  

oraz kwestie kooperacji przemysłowej i współpracy w dziedzinie produkcji rolno - spożywczej.  

22 lutego - w Warszawie z wizytą roboczą na zaproszenie służby handlowej Ambasady 

Białorusi w Polsce przebywali dyrektorzy dużych białoruskich firm budowlanych „Trest 

Belsantechmontaż № 1” oraz „Belzarubieżstroj”. Podczas rozmów były poruszone kwestie 

dwustronnej współpracy, możliwości udziału białoruskich specjalistów w realizacji projektów 

w sektorze budowlanym w Polsce, a także dalsze kroki i kierunki rozwoju współpracy.  

W spotkaniu uczestniczyło kilka firm-członków Izby.  

Prezes Izby spotkał się z Wiceministrem Gospodarki Narodowej Kazachstanu Panem Serikem 

Żumangarinem. Podczas spotkania rozmawiano o relacjach małej i średniej przedsiębiorczości 

obu krajów, klimacie inwestycyjnym i wymianie handlowej. Wraz z Profesorem SGH Jerzym 

Witoldem Pietrewiczem Izba przedstawiła delegacji administracji otoczenia biznesu  

z Kazachstanu polskie doświadczenia z okresu transformacji biznesu w ostatnich latach.  

Marzec  

W związku z wizytą delegacji przedstawicieli Kancelarii Prezydenta Republiki Białorusi, 

zainteresowanej problematyką tworzenia i wspierania działalności gospodarczej,  

na spotkaniu w Ambasadzie Białorusi Prezes przedstawił proces tworzenia legislacji 

gospodarczej, rejestrację i kontrolę funkcjonowania przedsiębiorstw i doświadczenia  

we współpracy samorządów i przedsiębiorstw. 

W trakcie spotkania omówiono mechanizmy wsparcia publicznego dla przedsiębiorstw  

w Unii Europejskiej. Skorzystano z okazji, aby przedstawić wypracowany w Izbie Polska-Azja 

nowy mechanizm współpracy firm z Polski z przedsiębiorcami z Białorusi i Unii Celnej.  



 

 

W marcu odbyło się także bardzo liczne spotkanie firm z sektora spożywczego w tym sektora 

mleczarskiego. 

Pod koniec marca w Warszawie z wizytą roboczą przebywała delegacja z obwodu Gomelskiego 

z Białorusi. 

W składzie delegacji obecni byli: przewodniczący wolnej strefy ekonomicznej Gomel, dyrektor 

oddziału w Gomlu Izby Handlowo-Przemysłowej, przedstawiciele regionalnej organizacji 

zarządzania nieruchomościami oraz szefowie firm budowlanych i producentów materiałów 

budowlanych z Gomla. 

Kwiecień  

Izba zakończyła prace nad audytem Azji Centralnej. Izba złożyła też ofertę doradczą firmom, 

które  otrzymały granty unijne na internacjonalizację.  

27 kwietnia - Odbyło się spotkanie polskiej branży TSL z naszymi Partnerami 

-  przedstawicielami strefy ekonomicznej Khorgos Eastern Gate oraz KTZE Khorgos Gateway 

z  Kazachstanu. Organizatorem spotkania była firma Adampol (z udziałem kapitału 

koreańskiego). 

Prezes Izby Janusz Piechociński przedstawił aktualną sytuację gospodarczą Kazachstanu, plany 

rządu kazachskiego i możliwości inwestycyjnej współpracy. Polska i  Kazachstan chcą wspólnie 

wykorzystać potencjał Jedwabnego Szlaku w obsłudze transportowej pomiędzy Chinami  

i Europą. 

W spotkaniu uczestniczyło kilkadziesiąt polskich i kazachskich firm, przedstawiciele sektora 

TSL z Chin i Białorusi. 

Maj  

11 maja odbyła się zorganizowana wspólnie przez Ambasadę Białorusi, Polsko-Białoruską Izbę 

Przemysłowo-Handlową i Izbę (sekcja Unia Celna-WNP) konferencja o możliwościach 

współpracy firm energetycznych Polski i Białorusi. 

Swoją ofertę zaprezentowały firmy:  

Belenergo;  

Belenergoremnaladka;  

Zapadelektrosetstroy;  

Belenergosetproect;  

Belenergostroy;  

Revera;  

IDS S.A.;  

ENERGOINSTAL S.A.;  

RAFAKO S.A.;  

Horus Energia;  



 

 

TERMO-REX S.A.;  

WASKO S.A. 

Odbyła się również blisko 2-godzinna seria spotkań B2B.  

Expo 2017 Astana w Warszawie  

Ambasada Kazachstanu zaprosiła nas do odwiedzenia ekspozycji, na której prezentowana była 

Międzynarodowa Wystawa EXPO 2017 w Astanie. Wystawę można było obejrzeć  

w Warszawie na Placu Bankowym w dniach 20-24 maja.  

W maju Prezes Piechociński wielokrotnie spotkał się z przedstawicielami biznesu 

kazachskiego. Izba zorganizowała łącznie 7 spotkań i dwie wizytacje polskich zakładów.  

23 i 24 maja- na zaproszenie służby handlowej Ambasady Białorusi w Polsce dyrektorzy 

wyspecjalizowanych białoruskich firm budowlanych „Beltopgaz” oraz „Belgazstroj” 

przedstawili swoje firmy i przeprowadzono serie spotkań B2B.  

Czerwiec  

1 czerwca  

Prezes Izby spotkał się w Ambasadzie Uzbekistanu z przedsiębiorcami z tego kraju. Omówiono 

możliwości dostaw polskiej żywności i techniki rolniczej i przetwórczej. Przeanalizowano 

uzbecką ofertę w zakresie dostaw nawozów, półproduktów chemicznych, bawełny  

i rodzynków. 

5 czerwca - w Przedstawicielstwie Handlowym przy Ambasadzie Federacji Rosyjskiej  

w Rzeczypospolitej Polskiej odbyło  się spotkanie z przedsiębiorcami z obwodu lipieckiego 

(Rosja). W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele rosyjskich firm z branży budowlanej, 

przemysłu metalowego, maszynowego oraz z sektora rolno-spożywczego. W spotkaniu 

uczestniczyli przedstawiciele 3 firm-członków Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja. 

Prezes Piechociński spotkał się z Ambasadorem Uzbekistanu w Polsce. Uzbekistan występuje 

do polskiego rządu w sprawie kredytu w wysokości 30 mln euro na zakup w naszym kraju 

techniki rolniczej i przetwórstwa spożywczego. W przeszłości podobne kredyty (sadownictwo, 

przetwórstwo rolno-spożywcze i wyposażenie szkolnictwa) istotnie zwiększyły 

zainteresowanie biznesu uzbeckiego polskimi produktami. Izba przygotowała oferty  

dla polskiego przemysłu tekstylnego bawełny, jedwabiu i tkanin. Uzbekistan przedłożył  

także bardzo ciekawą jakościowo i cenowo ofertę na suszone uzbeckie owoce.  

Prezes Izby w siedzibie WASKO S.A. zorganizował spotkanie z reprezentantem największej 

rosyjskiej firmy z sektora IT w Polsce. 

23 czerwca - w Ambasadzie Uzbekistanu odbyła się prezentacja strategii działań na pięciu 

priorytetowych kierunkach Republiki Uzbekistanu w latach 2017-2021. Strategiczny program 

działania nowego Prezydenta i Rządu Uzbekistanu przedstawił Profesor Akmal Saidov, 

Dyrektor państwowego Centrum Praw Człowieka Republiki Uzbekistanu, Przewodniczący 

Instytucji demokratycznych, niepaństwowych organizacji i organów samorządowych 

http://piechocinski.blog.onet.pl/2017/06/05/polska-rosja-zaproszenie-dla-polskich-przedsiebiorcow/


 

 

Obywateli, Ustawodawczej Izby Parlamentu Republiki Uzbekistan. W spotkaniu uczestniczyła 

5-osobowa delegacja członków Izby. 

27 czerwca - Prezes Izby wziął udział w Forum Biznesowym Polska-Azerbejdżan. Forum 

towarzyszyło Państwowej wizycie Prezydenta Azerbejdżanu  Ilhama Aliyeva. 

27 czerwca - Ambasador Białorusi w Polsce Pan Aleksandr Averyanov w związku z  obchodami 

25 rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych miedzy Republiką Białoruś a Polską,  

jak również z okazji Święta Narodowego - Dnia Niepodległości Republiki Białoruś zaprosił 

członków Izby do Teatru Wielkiego na koncert białoruskiego Narodowego zespołu Tańca 

„Kharoshki”. Po koncercie przedstawiciele Izby przeprowadzili rozmowy z biznesem  

i departamentami handlowymi Kazachstanu, Azerbejdżanu, Nowej Zelandii, Armenii i Japonii. 

Odbyło się spotkanie z okazji 25-lecia nawiązania stosunków Polska- Kazachstan z udziałem 

nowego Ambasadora Republiki Kazachstanu w Polsce. Prezes Izby przeprowadził rozmowy  

z Ambasadorami Azerbejdżanu i Armenii. 

Lipiec  

17 lipca - Prezes Izby wraz z szefem sekcji Kapitał Ludzki Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-

Azja Panem Marcelem Rowińskim (WeeGree) w Ambasadzie Białorusi spotkał się  

z kierownictwem sekcji ekonomicznej. Podsumowano pierwsze praktyczne przykłady  

w realizacji porozumień w zakresie realizacji w Polsce „pod klucz” przez firmy białoruskie  

w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym. Omówiliśmy także udział polskich firm  

w procesach prywatyzacji. 

Sierpień  

10 sierpnia - spotkanie w Ambasadzie Uzbekistanu  w sprawie współpracy w zakresie 

wykorzystania kapitału ludzkiego. We wrześniu wejdzie w życie międzyrządowe porozumienie 

umożliwiające specjalistom z Uzbekistanu pracę i podwyższanie kwalifikacji w polskich 

przedsiębiorstwach. Tradycyjnie mówiliśmy o informatykach i programistach, spawaczach, 

szwaczkach i krawcach. Zasygnalizowaliśmy Panu Ambasadorowi duże potrzeby w zawodach 

budowlanych, kierowcach, pracownikach centrów magazynowych i logistycznych. 

24 sierpnia - spotkanie w Ambasadzie Białorusi dotyczyło białoruskiej oferty przy naprawie 

szkód po nawałnicach w Polsce.  

Wrzesień  

Ministerstwo Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Krajowa Izba 

Gospodarcza zorganizowały misję gospodarczą do Kazachstanu organizowanej w związku  

z Polsko-Kazachstańskim Forum Gospodarczym. Forum odbyło się z udziałem najważniejszych 

przedstawicieli władz państwowych, w dniu 6 września 2017 r., w Astanie. Wydarzenie  

to stanowiło kluczowy element obecności Polski na Międzynarodowej Wystawie Astana EXPO 

2017.Z okazji Dnia Niepodległości Republiki Armenii oraz 25 rocznicy ustanowienia stosunków 

dyplomatycznych pomiędzy Armenią i Polską, a także 650-lecia nadania przywilejów 



 

 

Ormiańskiej Diasporze w Polsce w Centralnej Bibliotece Rolniczej odbyło się okolicznościowe 

spotkanie.  

Na początku września Izba przeprowadziła szerokie konsultacje projektu Umowy Polska-

Uzbekistan w zakresie importu potrzebnego polskiej gospodarce kapitału ludzkiego. Dorobek 

konsultacji został przekazany Panu Ambasadorowi. Ze względu na decyzję polskiego rządu 

wstrzymania zatwierdzenia umowy do czasu uchwalenia ustawy o emigrantach, czekamy  

na zawarcie porozumienia i jej wejście w życie. 

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie z kilkoma przedsiębiorcami od lat współpracującymi  

z Uzbekistanem. Omówiono główne problemy ich działania na uzbeckim rynku. 

Prezes Izby w Ambasadzie Uzbekistanu przedłożył możliwości wykorzystania polskich izb 

transportowych - członków Izby w realizacji tych kontraktów.  

25 września 

Wielka Kultura w Wielkim Wykonaniu łączy Ludzi. Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny 

Republiki Azerbejdżanu Pan Hasan Hasanovi i Pani Aybeniz Hasanova zaprosili przedstawicieli 

Izby na koncert z cyklu „Pierwsze wykonania” poświęcony rocznicy i śmierci Mścisława 

Rostropowicza w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie.  

 

Październik  

4-5 października - Forum gospodarcze „Armenia jako most pomiędzy Unią Europejską  

a Euroazjatycką Unia Celną” Zwieńczeniem Forum były rozmowy B2B pomiędzy polskimi  

i ormiańskimi przedsiębiorcami.  

22.10. - w siedzibie Ambasady Uzbekistanu odbyła się prezentacja nowej strategii rozwoju 

Uzbekistanu zatwierdzona decyzją Prezydenta Szawkat Mirzijojewa „Strategia Działania  

w Pięciu Priorytetowych Kierunkach Rozwoju Kraju w latach 2017-2021”. 

27.10. - Ambasador Republiki Białoruś Pan Aleksandr Averyanov z małżonką Panią Eleną 

Averyanovą zaprosili Prezesa Izby na przyjęcie z okazji zakończenia misji dyplomatycznej  

w Polsce przez kierownika służby handlowo-ekonomicznej, radcę-ministra w Ambasadzie 

Białorusi Pana Igora Sekretę.  W czasie spotkania Prezes Piechociński przeprowadził rozmowy 

z Ambasadorami Mołdawii, Kazachstanu oraz z radcami handlowymi z ambasady Rosyjskiej. 

Uzgodniliśmy organizację spotkania firm spedycyjnych, logistycznych i transportowych krajów 

pomiędzy UE a Chinami.  

Listopad  

7.11. - w siedzibie Izby odbyło się spotkanie Członków Izby i Przyjaciół. Gościem Honorowym 

spotkania był Jego Ekscelencja Ambasador Uzbekistanu Bakhrom Babaev. Ambasador 

przedstawił „Wieloletnią strategię rozwoju Republiki Uzbekistanu. Możliwości Współpracy  

z Azją Centralną”. 



 

 

15.11. - w siedzibie Izby odbyło się spotkanie z firmami z Białorusi  o współpracy firm 

transportowych i logistycznych w obsłudze towarów na Jedwabnym Kolejowym Szlaku 

15.11. - w siedzibie Ambasady Uzbekistanu w Warszawie odbyło się spotkanie  

z przedstawicielami uzbeckich firm z branży tekstylnej. 9 osób z firm - członków Izby 

Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja obecnych na spotkaniu oraz wysłuchało oferty 

największych producentów wyrobów tekstylnych i odzieżowych z Uzbekistanu. Na spotkaniu 

była też możliwość odbycia bezpośrednich rozmów z Ambasadorem Republiki Uzbekistanu w 

Polsce Panem Bakhrom Babaevem i szefem departamentu ekonomicznego Ambasady. Firmy 

transportowe zrzeszone w Izbie przedstawiły swoja ofertę na obsługę wymiany handlowej. 

Grudzień  

11 grudnia - Przedstawiciele Izby uczestniczyli w spotkaniach B2B zorganizowanych przez 

Polsko-kazachstańską Izbę Handlową. 

14 grudnia - Prezes Piechociński wziął udział w uroczystościach z okazji 26 rocznicy 

Niepodległości Kazachstanu, które odbyły się w Hotelu Regent w Warszawie.  

15 grudnia 2017 r. - Ambasador Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej JE Pan 

Aleksandr Averyanov z małżonką Panią Eleną Averyanovą zaprosili członków Izby na przyjęcie 

z okazji bożonarodzeniowych i noworocznych świąt. 

18 grudnia 2017 r. - w siedzibie Izby odbyło się spotkanie w sprawie importu drewna  

i wyrobów drewnianych z Rosji i Białorusi.  

28 grudnia 2017 r. - odbyło się spotkanie z białoruskimi eksporterami drewna i domów 

drewnianych do UE. Na spotkaniu omówiono trasy dostawy i koordynacje firm spedycyjnych  

i transportowych Polski i Białorusi. 

29 grudnia 2017 r. - miało miejsce spotkanie z kierownictwem AKS Zielonka w sprawie 

eksportu na Białoruś wyposażenia elektrycznego. 

Sekcja Kapitał Ludzki  

Sierpień 

Decyzją Zarządu powołano w Izbie Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja nową branżową 

sekcję – Kapitał Ludzki. Szefem Sekcji został Pan Rowiński z WeeGree. Sekcja ma za zadanie 

koordynację i usprawnienie działań w zakresie eksportu i importu kadr pomiędzy Polską  

a krajami azjatyckimi. 

22 sierpnia 2017 r.  - spotkanie z przedstawicielami polskich placówek dyplomatycznych  

i handlowych na Ukrainie w sprawie lepszej organizacji przyjazdów Obywateli Ukrainy 

do pracy w Polsce. Sprawy do uporządkowania po polskiej stronie: istnienie wielu firm  

i organizacji zajmujących się importem pracowników bez odpowiedniego doświadczenia  



 

 

i umiejętności, radykalnie rosnąca liczba oszustw, skandalicznie złe warunki pobytowe  

i socjalne dla pracowników z Ukrainy.  

Istnieje także pilna potrzeba na poziomie biznesowym weryfikacji, jeszcze na Ukrainie, 

rzeczywistych kompetencji zawodowych zgłaszanych przez pośredników pracowników 

ukraińskich.  

Sekcja Transport-Spedycja-Logistyka 

Przewodniczący Sekcji Jarosław Maćko 

Pasjonat branży TSL, z którą przygodę rozpoczął w 2006 roku jako przedstawiciel handlowy we 

francuskiej korporacji. Na drodze swojej kariery piastował stanowiska kierownicze oraz 

zarządcze zarówno u zachodnich operatorów logistycznych, jak i w rodzimej firmie spedycyjnej 

wraz z agencją celną. Jego bogate doświadczenie dotyczące praktycznie każdego ogniwa 

łańcucha dostaw potwierdza Unijny Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie rzeczy. 

Obecnie współwłaściciel i Prezes Zarządu Polish Forwarding Company Sp. z o.o. – firmy 

świadczącej kompleksowe usługi w zakresie Transportu, Spedycji i Logistyki, członka izby 

Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja.  

Wiceprzewodniczący Sekcji Bartosz Samulak 

Reprezentuje firmę Polish Forwarding Company Sp. z o.o., jedną z najszybciej rozwijających 

się firm spedycyjnych na polski rynku. Swoją drogę kariery rozpoczął w 2001 roku, gdzie zrobił 

pierwszy krok w kierunku dogłębnego poznania branży logistycznej i handlowej.  

Jako współwłaściciel i Wiceprezes, wraz ze swoim przyjacielem i partnerem biznesowym, 

przewodniczy Sekcji TSL w Izbie Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja. 

Kwiecień 

W dniach 12-13 kwietnia Prezes Izby uczestniczył w V FORUM TRANSPORTU 

INTERMODALNEGO FRACHT 2017 w Gdańsku. Zaprezentował: „Polityka handlowa 

i  transportowa świata po wielkim kryzysie – nowe tendencje.” W swoim wystąpieniu 

przedstawił potencjał krajów ASEAN i konsekwencję Umowy o wolnych Handlu UE Wietnam. 

Listopad  

7.11 - Konferencja Izby  „Na Jedwabnym Szlaku”  

Swoje prezentacje przedstawili: 

- Przedstawiciel POLFROST „Jak przewieźć produkty kolejowym Jedwabnym Szlakiem”, 

- Jarosław Maćko, Polish Forwarding Company “Połączenia morskie z krajami Azji”, 

- Marcin Królski, Relopack Solutions „Techniczne wymogi przewozu ponadgabarytowych  
i specjalistycznych ładunków”. 



 

 

W drugiej części spotkania Prezes Piechociński mówił o sytuacji Wietnamu przed wizytą 

państwową Prezydenta Andrzeja Dudy.  

23.11.2017 r. - Prezes Izby wraz z szefem Sekcji TSL Jarosławem Maćko spotkał się  

z kierownictwem KOW organizatorem konferencji transportowych i wydawcą kilku tytułów 

prasy transportowej. Omówiono potencjalny udział członków Izby w konferencjach  

i możliwość prezentacji Izby na łamach wydawanych przez KOW czasopism. 

13 grudnia - szef Sekcji TSL Jarosław Maćko wziął udział w Konferencji PROGRAM ROZWOJU 

TRANSPORTU INTERMODALNEGO zorganizowanej przez Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów 

Transportu Szynowego i PKP S.A. 

InterModal 2018 - Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja Janusz Piechociński został 

członkiem Rady Programowej II edycji targów transportu intermodalnego „InterModal 2018”.  

Pozostałe: 

Maj  

W dniach 17-19 maja odbył się w Toruniu IV Międzynarodowy Kongres Azjatycki. W Kongresie 

wzięli udział przedstawiciele Izby.  

Czerwiec  

Konferencja CE2017: Świat i UE w epoce Trumpa 

Prezes Piechociński wziął udział w Panelu I: Protekcjonizm a regionalizm i globalne rynki – 

nowy układ sił w światowej gospodarce. 

Na II Kongresie Forum Gospodarczego Powiatu Wołomińskiego Prezes Piechociński miał 

wystąpienie „Nowe wyzwania handlowe Polski w kontekście zmian ogólnoświatowych”. 

Prezes Izby wygłosił także wykład inauguracyjny na Studiach Podyplomowych SGH: „Polityka 

gospodarcza Polski w zmieniającym się świecie”. 

Prezes Izby wziął udział w targach  World Food Warsaw, a także spotkał się z Ministrem 

Gospodarki i Energetyki Bośni i Hercegowiny.  

Prezes Piechociński spotkał się również z kierownictwem Przedsiębiorcy.pl. Izba Przemysłowo-

Handlowa Polska-Azja podjęła strategiczną współpracę z Federacją w zakresie kontaktowania 

firm z Chin z gotowymi do współpracy polskimi partnerami.  

Lipiec  

12 lipca w Centrum Informacyjnym PAIH (ul. Bagatela 12, Warszawa) odbyło się z udziałem 

członków Izby Seminarium Handlowo-Inwestycyjne Polska-RPA. Podczas spotkania obecni byli 

przedstawiciele południowoafrykańskiego biznesu (w ramach programu GEDP – Global 

Executive Development Programme). 



 

 

 

Misja firm Izby do Rumunii  

Członkowie Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja dwa dni spędzili w energetycznym 

centrum energetyki węglowej w Poroszeni. Spotkaliśmy się tam z rumuńskimi dyrektorami  

i technologami z kopalń i elektrowni węglowych. Rumunia w przyszłym roku przystąpi  

do największego we wschodniej UE programu modernizacji energetyki.  

Październik  

21.10.2017 r. XIII Forum Branży Biurowo-Szkolnej. Prezes Piechociński wziął udział, w roli 

gościa honorowego, w XIII Forum Branży Biurowo-Szkolnej, największym wydarzeniu 

branżowym w 2017 roku, które dobywało się pod hasłem „Strategia przyszłości”. Forum 

zgromadziło ponad 150 przedstawicieli biznesu. 

27.10.2017 r. „DEBATA WICEPREMIERÓW” - Prezes Piechociński wziął udział w „DEBACIE 

WICEPREMIERÓW”. Udział w debacie wzięli Pan Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister 

finansów i rozwoju, oraz ministrowie finansów gospodarki, wicepremierzy po 1989 roku.  

Listopad  

8-9.11.2017 r. - Prezes Izby wziął udział w XXVI edycji Konferencji Energetycznej 

„EuroPOWER”, najważniejszego, cyklicznego wydarzenia w kraju umożliwiającego pogłębioną 

debatę przedstawicieli zarządów kluczowych spółek sektora energii oraz produkcji, regulatora  

oraz reprezentantów administracji centralnej. 

15-17.11 - Prezes Piechociński wziął udział w XXVI Targach Mleczarskich „MLEKO-EXPO 2017”  

w Warszawie, na których spotkał się z kierownictwami kilku Spółdzielni Mleczarskich i ATM 

Group oraz SMF. 

24.11. - Prezes Izby uczestniczył w Wielkiej Gali „Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki” 

zorganizowanej przez Partnera Izby Stowarzyszenie Przedsiębiorcy.pl. 

Grudzień  

15 grudnia - Prezes Izby wziął udział w spotkaniu świątecznym środowiska sympatyków kolei, 

które odbyło się w Stacji Muzeum. 

15 grudnia - spotkanie Wigilijne Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców - 

Przedsiębiorcy.pl i Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług. 

Partnerzy Izby w 2017  

EXPO Mazury S.A. 

Partner Izby EXPO Mazury to jeden z najnowocześniejszych obiektów targowo-

konferencyjnych w Europie, drugi, co do wielkości w Polsce. Expo Mazury dysponuje obiektem 

o całkowitej powierzchni 50 000 m2 , w tym 40 798 m2 powierzchni wystawienniczej. Na 



 

 

stronie www.expomazury.pl znajdą Państwo informacje na temat najbliższych wydarzeń 

organizowanych w Expo Mazury. 

Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy Pl 

Partner Izby Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców to organizacja 

reprezentująca interesy pracodawców w Polsce, powołana na rzecz budowania pozytywnego 

wizerunku przedsiębiorców w Polsce oraz reprezentowania ich interesów wobec związków 

zawodowych, organów władzy i administracji publicznej. Misją Federacji jest zapewnienie 

polskim przedsiębiorcom zapewnienie warunków sprzyjających ich rozwojowi  

oraz podejmowanie inicjatyw promujących polskie marki, tym samym aktywnie wspierać 

polską gospodarkę. 
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