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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 również  

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. 

 

Nowi członkowie Izby  

CSL Internationale Spedition Sp. z o.o. 

CSL Internationale Spedition Sp. z o.o. oferuje kompleksową obsługę 

spedycyjną wszelkich towarów w eksporcie, imporcie i tranzycie, dostarczanych 

drogą morską i lądową. Współpracuje ze spedytorami w wielu państwach  

i w głównych portach na całym świecie, co pozwala firmie opracować  

i zrealizować każde zlecenie spedycyjne. Największym atutem firmy jest 

doskonale wykształcona i pracująca na najwyższym poziomie zawodowym 

młoda kadra. Sześć osób legitymuje się certyfikatami FIATA (International 

Federation Freight Forwarders Association). CSL Internationale Spedition  

Sp. z o.o. jest operatorem logistycznym oferującym pakiet usług „one stop 

shopping”, opracowuje indywidulane oferty dotyczące kompleksowej obsługi 

logistycznej. Firma jest elastyczna w doborze usług oraz posiada wieloletnie 

doświadczenie w zarządzaniu zróżnicowanym łańcuchem dostaw.  

CSL Internationale Spedition Sp. z o.o. zajmuje się obsługą kontenerów, 

ładunków drobnicowych oraz ładunków masowych.  

Więcej o CSL Internationale Spedition Sp. z o.o. na stronie: www.csl.com.pl. 

http://www.csl.com.pl/


 

 

JAKON Sp. z o.o. 

Firma JAKON Sp. z o.o. działa od 1989 roku jako generalny wykonawca  

oraz projektant inwestycji przemysłowych na terenie całego kraju. Specjalizuje 

się w budowie fabryk, obiektów produkcyjnych i magazynowych,  

które wyposaża w nowoczesne technologie produkcji oraz składowania.  

JAKON jest również deweloperem powierzchni przemysłowych. Oferta firmy 

obejmuje hale magazynowe, produkcyjne oraz powierzchnie biurowe  

na sprzedaż lub wynajem z możliwością adaptacji do indywidualnych potrzeb 

inwestora, zlokalizowane w województwach: wielkopolskim, mazowieckim, 

śląskim oraz pomorskim, a także na terenach Specjalnych Stref Ekonomicznych. 

JAKON rozwija budownictwo przemysłowe zgodnie z najnowszymi trendami  

w dziedzinach ochrony środowiska oraz wykorzystania energii. Klientami firmy 

są międzynarodowe koncerny, jak i firmy lokalne. Zespół wykwalifikowanych 

projektantów, inżynierów, przekłada się na terminowość i jakość 

wykonywanych przez JAKON usług. 

Więcej informacji o JAKON Sp. z o.o. na stronie: www.jakon.pl. 

LOGFRET POLAND Sp. z o.o. 

LOGFRET to międzynarodowa firma spedycyjna posiadająca 190 biur  

i przedstawicielstw w ponad 65 krajach. Wiemy, że każda przesyłka to zarówno 

wysiłek włożony w wyprodukowanie wysyłanego towaru, jak i oczekiwania jego 

odbiorcy. To właśnie dzięki tej zasadzie cieszymy się dobrą marką, realizując  

dla naszych Klientów bezpieczne i konkurencyjne przewozy towarów drogą 

lądową, powietrzną lub morską. Międzynarodowe usługi przewozowe 

obejmują: przewozy drobnicowe, towary luzem i przesyłki ponadwymiarowe, 

projekty „pod klucz”, tranzyt, składowanie i magazynowanie, odprawa celna, 

odbiór i dostawa towarów, konsolidacja ładunków czy zarządzanie zapasami, 

pakowanie/ pakowanie w skrzynie, przeładunek w portach, czarterowe 

przewozy lądowe, morskie i powietrzne, analizy dużych projektów, planowanie 

i nadzór nad przesyłkami kompleksowymi, rozpoznanie lokalizacji oraz analizę 

opcji transportowych.  

Więcej o LOGFRET POLAND Sp. z o.o. na stronie www.logfret.com. 

 

 

http://www.jakon.pl/
http://www.logfret.com/


 

 

U członka Izby  

30-lecie Pronar 

28 grudnia 2018 r. firma Pronar świętowała swoją 30-letnią obecność na rynku. 

Przedsiębiorstwo założone w 1988 roku przez Sergiusza Martyniuka, Romana 

Omelianiuka oraz Jana Czerniakiewicza jest dziś niekwestionowanym liderem,  

a marka PRONAR jest rozpoznawalna na całym świecie. 30-lecie to wyjątkowy 

jubileusz, który był okazją do wspomnień, podsumowań, a przede wszystkim 

planów i prognoz na kolejne lata.  

Gratulujemy! 

Sekcja Chiny 

1 grudnia 2018 r.   

Odbyło się spotkanie Chińsko-Polskiej Izby Gospodarczej. W spotkaniu wzięli 
udział Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja Janusz Piechociński  
oraz przedstawiciele GD Poland, Polish Forwarding Company oraz Vindexus. 

2 grudnia 2018 r.    

Zakończyła się 3-tygodniowa misja przedstawicieli Krajów 16 + 1 w Chinach  
w ramach 2018 Seminar for Officials of „16+1” Small and Medium-sized 
Enterprises Cooperation, w której wzięli udział przedstawiciele Izby.  

14 grudnia 2018 r.    

W siedzibie GD Poland omówiono wnioski z posiedzenia Chińsko-Polskiej Izby 
Gospodarczej. Uzgodniono, iż chińskie i polskie małe i średnie firmy potrzebują 
logistycznego, prawnego i instytucjonalnego wsparcia. Kluczową rolę powinny 
wypełnić organizacje biznesu, które byłyby odpowiedzialne za zapewnienie 
dostępu do informacji o rynkach, branżach i partnerach. 

18 grudnia 2018 r.    

Miało miejsce spotkanie z przedstawicielami dzielnicy Shenzen Bao’an. 
Dzielnica Bao’an zajmuje 2/3 powierzchni Warszawy oraz ma 5 mln ludności. 
Eksport wyniósł w 2017 r. 51 mld USD, z czego 130 mln do Polski. Dzielnica 
specjalizuje się w IT, nowych technologiach, farmacji oraz elektromobilności. 
Wiosną Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Azja przygotowuje misję polskiego 
IT do Shenzen.  



 

 

18 grudnia 2018 r.    

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie dot. sposobów pozyskiwania środków 
inwestycyjnych z banków i funduszy azjatyckich. 

18 grudnia 2018 r.    

W siedzibie Izby miało miejsce spotkanie z Przewodniczącym Chińskiego 
Stowarzyszenia Producentów Mebli. 

Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja Janusz Piechociński przyjął 
propozycję wejścia do Rady Chińsko-Polskiej Izby Gospodarczej. 

Sekcja Indie 

11 grudnia 2018 r.     

Miało miejsce spotkanie w sprawie eksportu jabłek do Indii przedstawicieli 

sektora eksporterów i sektora transportowego. Izba zorganizowała wyjazdowe 

spotkanie z grupami  producenckimi jabłek w powiecie grójeckim. 

Sekcja Indonezja 

13 grudnia 2018 r.    

Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Azja zorganizowała w siedzibie Izby  

w Warszawie spotkanie polskiego sektora OZE z delegacją KADIN (Izba 

Przemysłowo-Handlowa Indonezji) i członkami Komisji VII Parlamentu Indonezji 

uczestnikami COP 24 w Katowicach.  

Swoje oferty przedstawili członkowie Izby: Horus-Energia Sp. z o.o., 

Energotherm Consulting Sp. z o.o., LUG S.A., Pronar Sp. z o.o. oraz firma Fluid 

S.A. 

19 grudnia 2018 r.    

Wraz z działem ekonomicznym Ambasady Indonezji w Warszawie 

zorganizowaliśmy seminarium z udziałem 6 firm indonezyjskich eksportujących 

wykwalifikowanych pracowników do UE. Izbę reprezentowali przedstawiciele 

Eurokadra S.A., AKY IDEA MAKER oraz Ambipol Sp. z o.o., Prezes Piechociński, 

Przewodniczący Sekcji Indonezja, Kapitał Ludzki, Nepal i Korea. 

 

https://www.facebook.com/janusz.piechocinski.14?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARDiBn4UGay8ZGiEKfCECjVG7AAit6e0CPhnkPuHvH-3bEwNwFwryyU9pIoy78RKzjFMbCSxdhrTBwco
https://www.facebook.com/janusz.piechocinski.14?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARDiBn4UGay8ZGiEKfCECjVG7AAit6e0CPhnkPuHvH-3bEwNwFwryyU9pIoy78RKzjFMbCSxdhrTBwco


 

 

Sekcja ASEAN 

5 grudnia 2018 r.    

Przedstawiciele Izby wzięli udział w uroczystościach z okazji Święta 

Narodowego Królestwa Tajlandii oraz rocznicy urodzin Jego Królewskiej Mości 

Króla Bhumibola Adulyadeja zorganizowanych przez Ambasadę Tajlandii  

w Warszawie. 

Sekcja Korea 

6 grudnia 2018 r.    

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

z Prezesami firm koreańskich działających w Polsce - Hansei oraz KBTO. 

Omówiono możliwości współpracy firm kapitału polskiego i koreańskiego  

w modernizacji infrastruktury energetycznej i internetowej w Krajach Europy 

Centralnej. 

Sekcja Nepal 

2 grudnia 2018 r.  

Wraz ze społecznością nepalską powitaliśmy po raz pierwszy w historii przybyłą 

do Polski na COP 24 Prezydent Nepalu Panią Bidya Devi Bhandari, Ministra 

Środowiska Nepalu, Ambasadora Nepalu w RP Pana Ramesh Prasad Khanal. 

Inicjatorem spotkania było Stowarzyszenie NRNA Polska. Izbę reprezentowali 

Prezes i Przewodniczący Sekcji Nepal Amit Yadav. 

Sekcja TSL 

5 grudnia 2018 r.    

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie eksporterów i transportowców. 

Omówiono, jak w dobrej kondycji dostarczyć polskie jabłko do Indii, 

Bangladeszu i Wietnamu. 

7 grudnia 2018 r.    

Miało miejsce spotkanie firm transportowych poświęcone  ochronie produktów 

wrażliwych w transportach długodystansowych. Zapoznano się z ofertą członka 

Izby Relopack Solutions dot.  wykorzystania pochłaniaczy wilgoci. 



 

 

Sekcja Unia Celna  Azja Centralna 

12 grudnia 2018 r.    

Miało miejsce spotkanie z przedstawicielami prywatnych banków na Białorusi, 

na którym omówiono finansowanie ekspansji polskich firm na terenie Unii 

Celnej, współpracę w zakresie potrzeb finansowych w obsłudze polskiego 

eksportu oraz gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe transakcji. 

13 grudnia 2018 r.  

Przedstawiciele Izby w siedzibie PAIH uczestniczyli w prezentacjach delegacji 

przedsiębiorców z kałuskiego i kaliningradzkiego okręgu Federacji Rosyjskiej.  

13 grudnia 2018 r.    

W czasie zorganizowanego przez Ambasadę Kazachstanu podsumowania 

współpracy politycznej i gospodarczej Prezes Izby Janusz Piechociński omówił 

nowe możliwości dla polskiej przedsiębiorczości w relacjach z kazachskimi 

przedsiębiorcami. 

16 grudnia 2018 r.    

Przedstawiciele Izby byli licznie obecni na niezwykłym spotkaniu  

z Ambasadorem Białorusi J.E. Aleksandrem Awierianowem. Koncert poezji 

śpiewanej w wykonaniu Pana Ambasadora : „Mój druh gitara.” Poezja i muzyka 

w stylu rosyjskich bardów. 

18 grudnia 2018 r.   

W siedzibie Horus-Energia Sp. z o.o. w Sulejówku odbyło się spotkanie  

o możliwościach eksportu techniki i technologii energetycznej do Krajów Azji 

Centralnej. 

19 grudnia 2018 r 

Miało miejsce spotkanie noworoczne w Ambasadzie Białorusi. Izbę 

reprezentowali Prezes Piechociński oraz Przewodniczący Sekcji Państwa WNP-

Unia Celna Czesław Skarżyński. 

 



 

 

Inne wydarzenia 

3 grudnia 2018 r.    

Prezes Izby Janusz Piechociński był gościem u Redaktora Wróbla w Radio TOK 

fm , gdzie mówił o sytuacji gospodarczej i eksporcie w 2018 roku. 

6 grudnia 2018 r.    

Przedstawiciele Izby na zaproszenie Polsko-Izraelskiej Izby Gospodarczej wzięli 

udział w uroczystościach Chanuka -Święta Poświęcenia (Odnowienia). 

6 grudnia 2018 r.    

W siedzibie Izby miało miejsce spotkanie z przedstawicielami SOHBI CRAFT 

POLAND - firmy kapitału japońskiego z sektora auto-moto. Omówiono 

możliwości zwiększenia współpracy pomiędzy Izbą i japońskimi inwestorami, 

usprawnienia dostaw surowców i komponentów. 

17 grudnia 2018 r.   

Prezes Izby był gościem w Onet w programie Tomasza Lisa, gdzie mówił  

o cenach energii i sytuacji w energetyce. 

19 grudnia 2018 r.   

W siedzibie Izby miało miejsce spotkanie z przedstawicielami polskich hut szkła 

w sprawie promocji szkła artystycznego i robionego ręcznie na azjatyckich 

rynkach. 

20 grudnia 2018 r.   

Partner Izby Przedsiebiorcy.pl zorganizował spotkanie świąteczne, na którym 

obecny był Prezes Izby. 

20 grudnia 2018 r.    

Przedstawiciele Izby spotkali się z kierownictwem Muzeum Azji i Pacyfiku  

w sprawie promocji wydarzeń kulturalnych.  

 

 



 

 

Nadchodzące wydarzenia 

17-19 stycznia 2019 r., India International Potato Expo, Lakhnau 

Targi odbędą się w dniach 17-19 stycznia 2019 r. w Lakhnau w stanie Uttar 

Pradeś. 

Dodatkowe informacje: 

Pani Madhuparna Bhowmick Director & Head of Department - Agriculture & 

Food,  tel.: +9133 2253 4213, +9198300 31912  

e-mail: madhuparna.bhowmick@indianchamber.net 

Pan Sarwesh Kumar Kanodia Senior Executive Officer, Department - Agriculture 

& Food, tel.: +91 33 2253 4262, +91 98305 99066 e-mail: 

sarwesh.kanodia@indianchamber.net 

 

18-20 stycznia 2019 r. Vibrant Gujarat Summit 2019, Indie 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu zaprasza do udziału w misji biznesowej  

do Indii i udziału w Vibrant Gujarat Summit 2019 (18-20 stycznia 2019 r.).  

W ramach udziału w Szczycie Vibrant Gujarat do dyspozycji polskich 

przedsiębiorców będzie m.in. stoisko narodowe o pow. 100 m2, na którym 

będzie można dokonać prezentacji oferty swojej firmy oraz odbędzie się 

seminarium prezentujące potencjał polskiej gospodarki oraz firm biorących 

udział w wydarzeniu. 

Organizatorzy pokrywają koszty wynajmu powierzchni wystawienniczej  

oraz zabudowy stoiska, organizacji Konferencji i Spotkań B2B, transportu 

lokalnego. Koszty przelotu do Indii, zakwaterowania, ubezpieczenia, wizy, 

ewentualnych tłumaczy, wyżywienia oraz koszty związane z pobytem w Indiach 

przedsiębiorcy ponoszą we własnym zakresie. 

 

Wszelkie pytania dotyczące misji oraz wstępne zgłoszenia udziału w niej 

prosimy kierować na adres Sandra.Malgrab@paih.gov.pl z tytułem Vibrant 

Gujarat. 

 

22-24 stycznia 2019 r. India Steel, Mumbaj 

Czwarta edycja India Steel odbędzie się w Mumbaju w dniach 22-24 stycznia 

2019 r. 

mailto:madhuparna.bhowmick@indianchamber.net
mailto:sarwesh.kanodia@indianchamber.net
mailto:Sandra.Malgrab@paih.gov.pl


 

 

Organizator: Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) 

Rejestracja dla wystawców India Steel Expo 2019: 

Mr. Arpan Gupta, Deputy Director & Head, Mines & Metals, FICCI, 

Tel.: +91 11 2348 7271 

Kom.: +91 98 1057 2331 

E-mail: arpan.gupta@ficci.com 

lub www.indiasteelexpo.in/exhibitor_registration.php 

Strona internetowa: www.indiasteelexpo.in 

 

31.01-2.02.2019 r. Asia Pharma EXPO i LAB EXPO, Dhaka 

Asia Pharma EXPO i LAB EXPO odbędą się w Dhace w Bangladeszu w dniach 31 

stycznia - 2 lutego 2019 r. Targi organizowane w celu przedstawienia 

najnowszej technologii produkcyjnej branży farmaceutycznej w krajach Azji 

Południowej. 

Strona wydarzenia: www.asiapharma.org 

Kontakt: Bangladesh Aushad Shilpa Samity 

Navana Osman@Link Tower (Level-4), 

214-D, Tejgaon Gulshan Link Road, 

Tejgaon Industrial Area, 

Dhaka, Bangladesh 

e-mail: BdPhAsso@bol-online.com 

21-27 lutego 2019 r., 23rd Addis Chamber International Trade Fair - ACITF 

2019 

Data: 21-27 lutego 2019 r. 

Organizator: Addis Ababa Chamber of Commerce and Sectoral Associations 

Więcej informacji: tradefair.addischamber.com 

Kontakt: e-mail: tradefair@addischamber.com 

Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH w Etiopii (ZBH Addis Abeba) e-mail: 

samira.saadi@paih.gov.pl 

tel.: +251 94 5512772 

 

 

mailto:arpan.gupta@ficci.com
http://www.indiasteelexpo.in/exhibitor_registration.php
http://www.indiasteelexpo.in/
http://www.asiapharma.org/
mailto:BdPhAsso@bol-online.com
http://tradefair.addischamber.com/
mailto:tradefair@addischamber.com
mailto:samira.saadi@paih.gov.pl


 

 

6-8 marca 2019 r., Global Economic Summit 2019, Mumbaj 

Global Economic Summit odbędzie się w Mumbaju w dniach 6-8 marca  

2019 r. PAIH S.A. otrzymało status instytucji partnerskiej tego wydarzenia.  

Rejestracja na GES 2019: T: +91 22 663 873 78 

E: marketing@wtcmumbai.org 

Strona internetowa: www.ges2019mumbai.com 

 

14-16 marca 2019 r.,Targi Dhaka Motor Show, Dhaka 

Targi Dhaka Motor Show odbędą się w Dhace w dniach 14-16 marca 2019 r. 

Organizowane są przez CEMS-Global.  

www.cemsbangladesh.com 

www.dhakamotorshow.com 

  

Kontakt mailowy do organizatorów: 

▪ contact@cems-motorshow.com 

▪ cems@cemsbangladesh.com 

27-30 marca 2019 r., BAPA FoodPro International Expo, Dhaka 

BAPA FoodPro International Expo odbędą się w dniach 27-30 marca 2019 r.  

w Dhace. Są to targi branży artykułów spożywczych i napojów. 

Kontakt do organizatorów: 

Bangladesh Agro Processors’ Association (BAPA) 

6-D, Navana New Bury Place, Sobhanbag, Dhanmondi, Dhaka 1207 

tel.: +88-02-8144536 

e-mail: info@bapabd.org      

www.bapabd.org 

9-13 maja 2019 r., 12th Addis Chamber Specialized International Agriculture 

& Food Trade Fair - AGRIFEX ETHIOPIA 2019, Addis Abeba 

Data: 9-13 maja 2019 r. 

Miejsce: Addis Ababa Exhibition Center, Addis Abeba, Etiopia 

Więcej informacji na stronie: tradefair.addischamber.com  

e-mail: tradefair@addischamber.com  

mailto:marketing@wtcmumbai.org
https://www.wtca.org/locations/world-trade-center-mumbai/events/world-trade-expo-2018
http://www.cemsonline.com/
http://www.cemsbangladesh.com/
http://www.dhakamotorshow.com/
mailto:contact@cems-motorshow.com
mailto:cems@cemsbangladesh.com
mailto:info@bapabd.org
http://www.bapabd.org/
http://tradefair.addischamber.com/
mailto:tradefair@addischamber.com


 

 

Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH w Etiopii (ZBH Addis Abeba)  

e-mail: samira.saadi@paih.gov.pl 

tel.: +251 94 5512772 

 

 

 

 

mailto:samira.saadi@paih.gov.pl
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	Miało miejsce spotkanie noworoczne w Ambasadzie Białorusi. Izbę reprezentowali Prezes Piechociński oraz Przewodniczący Sekcji Państwa WNP-Unia Celna Czesław Skarżyński.



