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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. 

 

Zakończenie misji J.E. Pana Aleksandra Averyanova 

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej 

Polskiej JE Pan Aleksandr Averyanov zakończył misję w Warszawie.  

Jego Ekscelencja to bardzo przyjazny i otwarty na współpracę Człowiek, 

Dyplomata, ale też poeta, kompozytor i pieśniarz. Panie Ambasadorze, 

dziękujemy za lata współpracy! 

Prezydent Alaksandr Łukaszenka mianował nowego ambasadora w Polsce.  

To Uładzimir Czuszau, dotychczasowy szef departamentu współpracy 

międzynarodowej Rady Republiki (senatu), wcześniej ambasador w Serbii, 

Czarnogórze i Macedonii. W latach 2006-2009 pracował już na placówce  

w Warszawie. 

 

 

 

 



 

 

Nowi członkowie Izby  

Mentor S.A. 

Firma Mentor S.A. powstała w 1994 roku jako broker ubezpieczeniowy.  

W przeciągu ponad 24 lat działalności w spółce powstało ponad 20 

wyspecjalizowanych biur brokerskich, które są partnerami w zakresie 

ubezpieczeń dla firm z najróżniejszych branż. Spółka świadczy kompleksowe 

usługi, poczynając od analizy, doradztwa, po wybór najkorzystniejszej oferty 

ubezpieczeniowej dla klienta. Aktywnie uczestniczy także w procesie likwidacji 

szkód ubezpieczeniowych. 

Na szczególną uwagę zasługuje szereg portali dostępnych w trybie online, które 

maksymalnie upraszczają proces zawierania umów ubezpieczenia dla 

określonych branż.  

Mentor S.A. pracuje zasadniczo na rynku polskim, jednakże obsługuje także 

podmioty zagraniczne.  Na szeroką skalę współpracuje z partnerami 

zagranicznymi, a także jest członkiem europejskich i światowych stowarzyszeń  

i organizacji branżowych. 

Firma zatrudnia 230 pracowników, z których 130 posiada licencje brokerskie. 

Ich działania wspierają dyplomowani prawnicy, ekonomiści, specjaliści  

z dziedziny IT oraz likwidacji szkód i zamówień publicznych.  

Więcej o Mentor S.A. na stronie: https://www.mentor.pl/. 

 

Espersen Koszalin Sp. z o.o. 

Duńska firma A. Espersen A/S jest jednym z wiodących dostawców mrożonych 

produktów rybnych dla największych europejskich sieci handlowych. 

Specjalizuje się w produkcji filetów, mrożonych bloków rybnych, ryb 

panierowanych, porcji specjalnych, porcji z ciastem francuskim oraz dań 

gotowych. Posiada zakłady produkcyjne m.in. w Polsce, Danii, Rosji na Litwie  

i w Wietnamie. W Koszalinie Espersen pojawił się już na początku lat 90-tych, 

kiedy powstała pierwsza fabryka Grupy w Polsce.                                       

W ciągu 25 lat działalności w Koszalinie, Espersen znacznie zwiększył jej zakres, 

dziś funkcjonują tu trzy podmioty związane z Grupą. Ostatnim nabytkiem 



 

 

Espersen jest koszaliński zakład dotychczas działający pod szyldem Royal 

Greenland, który w drodze umowy pomiędzy tymi dwoma znaczącymi graczami 

w branży przetwórstwa ryb i owoców morza, znalazł się w 2017 roku  

w strukturach Grupy Espersen. Przejęcie tego zakładu jest ważnym kamieniem 

milowym na drodze rozwoju Espersen, będzie on miał znaczący wpływ  

na działalność Grupy w najbliższych latach.                                                    

W 2018 roku, wszystkie trzy koszalińskie zakłady związane z Grupą Espersen 

opuściło 45 tysięcy ton produktów, obroty wyniosły ponad 800 milionów 

złotych. Łączna wartość inwestycji dokonanych w roku 2018 to blisko 100 

milionów złotych. Liczba pracowników zatrudnianych w zakładach Espersen w 

Koszalinie z roku na rok systematycznie rośnie, na koniec 2018 roku ich łączna 

liczba przekraczała 2000 osób.  

Więcej o Espersen na stronie: http://www.espersen.com/. 

 

U partnerów Izby 

Nawiązanie współpracy z magazynem Infrastruktura 

7 lutego 2019 r. w siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja  

w Warszawie odbyło się podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy 

Izby oraz wydawnictwa Inframedia, wydawcy magazynu branżowego 

"Infrastruktura: Ludzie Innowacje Technologie". W obszarze współpracy: 

promocja polskich firm na nowych rynkach inwestycyjnych i wykonawczych dla 

firm z sektora energia, gaz, ropa, utylizacja odpadów, OZE. 

Expo Mazury 

9-10 lutego 2019 r., Mazurskie Agro Show 

9-10 lutego 2019 r. odbyło się Mazurskie Agro Show w Ostródzie, w którym 

udział wziął  członek Izby firma Pronar. W centrum wystawienniczym Expo 

Mazury odbyło się najważniejsze wydarzenie branży rolniczej w północno-

wschodniej Polsce - Mazurskie AGRO SHOW. Ofertę 236 firm obejrzało ponad 

42 tysiące gości. 

 

 



 

 

16-17 marca 2019 r., Auto Moto Arena 

W dniach 16-17 marca 2019 r. w Expo Mazury w Ostródzie odbędzie się VI 

edycja Auto Moto Arena, imprezy otwierającej sezon motoryzacyjny w Polsce. 

AMA to przede wszystkim wielkie motoryzacyjne show. Będzie tu można 

nacieszyć oczy zapierającymi dech w piersiach pokazami, a także spotkać się  

z największymi gwiazdami sportów motorowych.  

Więcej o Auto Moto Arena na: http://automoto-arena.pl/. 

Przedsiębiorcy.pl 

18-22 marca 2019 r., Tydzień Gospodarczy w Sejmie 

Federacja Przedsiębiorcy.pl zaprasza na Tydzień Gospodarczy w Sejmie,  

który odbędzie się w dniach 18-22 marca br. Wydarzenie  

to współorganizowane jest przez organizacje pracodawców: federację 

Przedsiębiorcy.pl, jak również przez Pracodawcy RP, Konfederacja Lewiatan, 

Business Centre Club. Każdego dnia uczestnicy będą rozmawiać na ważne  

dla przedsiębiorców tematy:  

• Przygotowanie do spowolnienia gospodarczego;  

• Proste i przejrzyste podatki; 

• Sądownictwo. Przewlekłość postępowań; 

• Rynek pracy. Konieczne działania; 

• Zamówienia publiczne. 

 

Więcej o wydarzeniu na:  

https://przedsiebiorcy.pl/news/421-zaprosznie-na-tydzien-gospodarczy-w-

sejmie.html. 

 

Sekcja Chiny 

5 lutego 2019 r.   

Wraz z przedstawicielami Polish Forwarding Company, GD Poland, Chińsko-

Polską Izbą Gospodarczą oraz Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Wietnamskich, 

przedstawiciele Izby byli  obecni na Gali Powitalnej Lunarnego Nowego Roku  

w Centrum Handlowym GD w Wólce Kosowskiej. 

http://automoto-arena.pl/
https://przedsiebiorcy.pl/news/421-zaprosznie-na-tydzien-gospodarczy-w-sejmie.html
https://przedsiebiorcy.pl/news/421-zaprosznie-na-tydzien-gospodarczy-w-sejmie.html


 

 

12 lutego 2019 r.   

W siedzibie GD omówiono realizację programu naprawczego przedstawionego 

przez Stowarzyszenia Biznesowe Wólki Kosowskiej Administracji Skarbowej. 

Zaprezentowano funkcjonowanie Agencji Celnej na terenie GD. 

28 lutego 2019 r.   

W siedzibie GD Poland omówieno możliwości wzrostu eksportu polskiego 
kurczaka do Chin w związku z wejściem w życie od 1 czerwca 2019 r. w Chinach 
embarga na kurczaka brazylijskiego. 

Sekcja Kraje Arabskie 

4 lutego 2019 r.   

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

z przedstawicielami polskich firm współpracujących z prowincjami Erbil i Basra 

w Iraku. 

11 lutego 2019 r.   

W siedzibie Izby miały miejsce spotkania ze środowiskiem rzeszowskiego 

biznesu, który nawiązał współpracę z firmami z irackiego Kurdystanu. 

Sekcja ASEAN 

19 lutego 2019 r.  

W Ambasadzie Malezji odbyło się spotkanie z J.E. Ambasador Malezji Panią 

Chitra Devi Ramiah. W spotkaniu wzięło udział 10 przedstawicieli firm 

członkowskich. Swoje oferty przestawili importerzy azjatyckiej żywności  

i produktów chemicznych. Polski eksport reprezentowali producenci żywności, 

techniki rolniczej, przetwórstwa żywności, techniki energetycznej, 

farmaceutyków i kosmetyków. W spotkaniu wzięły też udział firmy 

transportowe. 

Sekcja Unia Celna Kraje Azji Centralnej 

7 lutego 2019 r.   

Miało miejsce spotkanie z przedstawicielami Azerbejdżańskiej Wolnej Strefy 

Ekonomicznej – Portem Baku. 



 

 

18 lutego 2019 r.   

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie Sekcji, na którym omówiono 

poszukiwanie partnerów w ciągach kooperacyjnych w odlewnictwie  

i konstrukcjach stalowych, przygotowania do spotkania z nowym Ambasadorem 

Armenii oraz eksport polskiej żywności do Azerbejdżanu. 

21 lutego 2019 r.   

Miało miejsce spotkanie z nowym Ambasadorem J.E. Panem Samvel Mkrtchian, 

przedstawicielem Biznes Armenia Gor Ordyan oraz z działem ekonomicznym 

Ambasady. Omówiono współpracę polsko-armeńską. Zaproponowano 

spotkania Pana Ambasadora z członkami Izby, sektorem techniki rolnej  

i przetwórstwa żywności, branży turystycznej. Izba wraz z Biznes Armenia 

uruchomi cykliczne wspólne spotkania z diasporą armeńskich przedsiębiorców. 

Zainteresowanych współpracą z Armenią prosimy o kontakt na adres: 

info@polandasia.com.  

Polecamy także zapoznanie się z  http://www.businessarmenia.am. 

27 lutego 2019 r.   

W siedzibie Izby odbyły się spotkania B2B z przedsiębiorcami z Białorusi:  

sektory budownictwo i energetyka. 

28 lutego 2019 r.   

W siedzibie Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód odbyło się spotkanie  

z J.E. Siergiejem Andriejewem Ambasadorem Rosji w Polsce, w którym udział 

wzięli przedstawiciele Izby. 

Sekcja Wietnam 

4 lutego 2019 r. 

W siedzibie Izby miało miejsce spotkanie Prezesa z Przewodniczącym Sekcji. 

Omówiono przygotowania Wietnamu do realizacji Umowy o wolnym handlu  

z UE. 

 

 

https://t.co/1Eot8nW7uL


 

 

12 lutego 2019 r. 

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie z Tran Trong Hung jednym z liderów 

społeczności Wietnamskiej w Polsce. Omówiono nowe możliwości współpracy 

Wietnam-Polska w związku z umową o wolnym handlu UE-Wietnam  

oraz o  uruchomieniu programu szkoleń podatkowych. 

Sekcja Korea 

4 lutego 2019 r. 

Odbyło się spotkanie z przedstawicielami Hansei Polska w sprawie koordynacji 

misji biznesowych w Polsce i Korei, współpracy przy organizacji misji 

gospodarczych koreańskich firm w krajach Unii Celnej. 

21 lutego 2019 r. 

W siedzibie Izby miały miejsce spotkania polskich firm sektora IT z koreańską 

KIS Information & Communication Leading. Omówiono także współpracę firmy 

Hansei z Izbą w I połowie 2019 roku. 

28 lutego 2019 r. 

Odbyło się spotkanie z firmami koreańskimi zainteresowanymi inwestowaniem  

i działalnością w Polsce. 

Sekcja TSL 

6 lutego 2019 r. 

Miało miejsce spotkanie z pracownikami Polish Forwarding Company  

w siedzibie spółki. Omówiono pierwsze miesiące funkcjonowania 

przedstawicielstwa Polish Forwarding Company w GD Poland oraz sytuację w 

cargo morskim na szlakach Europa-Azja. 

13 lutego 2019 r. 

Prezes Izby i Szef Sekcji TSL Jarosław Maćko z firmy Polish Forwarding Company 

na zaproszenie środowiska mleczarskiego wzięli udział w największym 

spotkaniu branży w Mikołajkach. 



 

 

Omówiono problemy w transporcie wyrobów mleczarskich do Krajów Azji  

i Afryki, wykorzystanie przedstawicieli firm spedycyjnych w portach azjatyckich 

dla poszukiwania odbiorców na polskie wyroby, kwestie zastosowania 

najnowszej generacji techniki opakowań i pochłaniaczy wilgoci, które na 

polskim rynku upowszechnia Członek Izby Relopack Solutions. 

27 lutego 2019 r. 

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie Sekcji TSL. Omówiono Zasady współpracy 

na rynkach azjatyckich oraz udział członków Izby w Konferencji FRACHT 2019. 

Sekcja Nepal 

22 lutego 2019 r. 

Kierownictwo Izby spotkało się z J.E. Ramesh Prasad Khanal Ambasadorem 

Nepalu w Polsce, który na 2 dni przyjechał do Warszawy z Berlina. W tym roku 

mamy 60-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych. Izba z tej okazji 

zorganizuje spotkanie z diasporą nepalskich przedsiębiorców w Europie 

Środkowej. Omówiono nową ofertę polskiej przedsiębiorczości dla Nepalu  

i sytuację nepalskich pracowników zatrudnionych w Polsce. 

 

Inne wydarzenia 

7 lutego 2019 r. 

Prezes Izby Janusz Piechociński był gościem TV SUPERSTACJA. 

http://www.superstacja.tv/program/rozmowa-dnia-janusz-

piechocinski,6840944/?fbclid=IwAR14smFBZZdQdKh42E8PmBs8_EyhPKzoD3yH

haH5MaQdKgw_T3y3cqNHOPQ 

18 lutego 2019 r. 

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie z przedstawicielami firm leków 

weterynaryjnych. Omówiono problemy z zakupem surowca i możliwości 

eksportowe do krajów Azji. 

28 lutego 2019 r. 

Prezes Piechociński uczestniczył w Kongresie  Mięsnym w Warszawie.  

http://www.superstacja.tv/program/rozmowa-dnia-janusz-piechocinski,6840944/?fbclid=IwAR14smFBZZdQdKh42E8PmBs8_EyhPKzoD3yHhaH5MaQdKgw_T3y3cqNHOPQ
http://www.superstacja.tv/program/rozmowa-dnia-janusz-piechocinski,6840944/?fbclid=IwAR14smFBZZdQdKh42E8PmBs8_EyhPKzoD3yHhaH5MaQdKgw_T3y3cqNHOPQ
http://www.superstacja.tv/program/rozmowa-dnia-janusz-piechocinski,6840944/?fbclid=IwAR14smFBZZdQdKh42E8PmBs8_EyhPKzoD3yHhaH5MaQdKgw_T3y3cqNHOPQ


 

 

28 lutego 2019 r. 

Miała miejsce kolacja kierownictwa Izby z prezesami śląskich firm infrastruktury 

energetycznej i światłowodowej dot. przygotowania wspólnej oferty dla 

partnerów z Rumunii i Bułgarii. 

Nadchodzące wydarzenia 

2-3 kwietnia 2019 r., VII Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2019, 

Gdańsk 

Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Azja zaprasza na największe w Polsce 

spotkanie firm Sektora TSL – VII Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 

2019 w Gdańsku 

FRACHT to miejsce spotkania najpoważniejszych „graczy” w tym biznesie, czas 

nawiązywania nowych kontaktów i relacji gospodarczych. Wydarzenie to ma już 

swoją renomę i cieszy się coraz większym zainteresowaniem, gromadząc 

przedstawicieli branży logistycznej.  

W tegorocznej edycji Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja Janusz 

Piechociński poprowadzi Panel: „Rozbudowa międzynarodowych szlaków 

komunikacyjnych łączących Europę i Azję. Szanse i zagrożenia rozwoju 

transportu intermodalnego” z udziałem przedstawicieli Ministerstwa 

Transportu Białorusi, ambasad Białorusi, Kazachstanu, Uzbekistanu, Litwy oraz 

Gruzji, wiceministra Transportu Ukrainy, a także przedstawiciela Obwodu 

Odeskiego i Lwowskiego Ministerstwa Infrastruktury. 

Więcej o FRACHT 2019 na stronie: http://forum-fracht.pl. 

7-9 maja 2019 r., SEMICON Southeast Asia 2019, Kuala Lumpur 

Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Azja zaprasza do wzięcia udziału  

w spotkaniach z producentami oraz eksporterami z Malezji podczas 

międzynarodowych targów branży elektronicznej SEMICON Southeast Asia 

2019. SEMICON Southeast Asia 2019 to wiodące targi sektora elektronicznego 

w Azji Płd-Wsch, które odbędą się w dniach 7-9 maja 2019 w halach 

wystawowych MITEC w Kuala Lumpur. W trakcie ostatniej edycji organizowanej 

w dniach 22-24 V 2018 roku targi odwiedziło 7697 gości reprezentujących 

sektor mikroelektroniki. MATRADE, Narodowa Agencja ds. wsparcia eksportu 



 

 

Malezji zaprasza polskich importerów i dystrybutorów do wzięcia udziału  

w spotkaniach B2B z malezyjskimi firmami w dniu 8 maja 2019 . Uczestnicy 

mogą skorzystać z bezpłatnego zakwaterowania (3 dni/2 noce w dniach od 7  

do 9 maja 2019 ) oraz transportu lokalnego (lotnisko-hotel-miejsce spotkań 

B2B-wystawa SEMICON-hotel-lotnisko). Firmy wybrane do uczestnictwa  

w spotkaniach powinny przybyć do Kuala Lumpur w dniu 7 maja 2019  

oraz wyjechać w dniu 9 maja 2019 (istnieje możliwość przedłużenia pobytu  

na własny koszt).  

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia na info@polandasia.com 

9 kwietnia 2019 r., II Euroazjatyckie Forum Cyfrowe, Mińsk 

Informujemy że w dniu 9 kwietnia b.r. w m. Mińsku w ramach Forum „TIBO-

2019” odbędzie się II Eurazjatyckie Forum Cyfrowe (dalej Forum EADF’2019). 

Forum EADF’2019 będzie skierowane na omawianie problemów związanych  

z harmonizacją rynków cyfrowych na kontynencie Euroazjatyckim, 

wypracowaniem skutecznej skoordynowanej strategii cyfrowej transformacji 

gospodarek krajów partnerskich w celu przezwyciężenia barier 

administracyjnych, ułatwienia współpracy handlowej, uproszczenia 

międzynarodowych procedur handlowych zgodnie z globalną agendą rozwoju 

ekonomiki współpracy. Więcej informacji opublikowano na stronie 

internetowej https://lnkd.in/gQmjT3X. 

10 kwietnia 2019 r. XIII Ogólnopolska Konferencja Społeczności Centrum 

Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego  USA-Chiny „Globalne starcie czy 

poszukiwanie nowego modelu współpracy” 

XII Ogólnopolska Konferencja Społeczności Centrum Europejskiego 

Uniwersytetu Warszawskiego USA-Chiny „Globalne starcie czy poszukiwanie 

nowego modelu współpracy”, która odbędzie się 10 kwietnia 2019 roku  

w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (ul. Dobra 56/66). 

 

12-13 marca 2019 r. Forum Nowoczesnej Produkcji IndustryTech, Warszawa  

Forum Nowoczesnej Produkcji. IndustryTech odpowiada na wyzwania 

współczesnej produkcji. Łączy przedstawicieli przemysłu, transportu  

oraz dostawców rozwiązań technologicznych. To miejsce prezentacji 

innowacyjnych rozwiązań, wymiany doświadczeń i nawiązywania relacji 

mailto:info@polandasia.com
https://lnkd.in/gQmjT3X


 

 

biznesowych. Udział w wydarzeniu to czas na poznanie czynników 

decydujących o sukcesie przedsiębiorstw. 

Więcej informacji o IndustyTech na stronie: http://forumprodukcji.pl/. 

 

18-19 czerwca 2019 r., XVII Edycja Asian Oil & Gas & Petrochemichal 

Engineering Exhibition (OGA), Kuala Lumpur 

Sektor ropy i gazu jest jednym z głównych źródeł rozwoju gospodarczego 

Malezji (blisko 1/6 wpływów do budżetu państwa w 2017). Malezja jest obecnie 

drugim po Katarze największym producentem skroplonego gazu na świecie.  

Organizowane co dwa lata targi OGA są jedną z największych wystaw 

poświęconych przemysłowi wydobywczemu ropy i gazu oraz inżynierii 

petrochemicznej w Azji oraz są doskonałą platformą do zapoznania się  

z najnowocześniejszymi technologiami i urządzeniami stosowanymi w sektorze. 

Biuro MATRADE w Warszawie zaprasza polskich importerów i dystrybutorów 

do wzięcia udziału w spotkaniach B2B z malezyjskimi firmami w dniach 18 i 19  

czerwca 2019. 

 




