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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. 

 

7-11 czerwca 2019 r. Prezes Izby w Kazachstanie 

W dniach 7-11 czerwca na zaproszenie władz państwowych Republiki 

Kazachstan Prezes Izby Janusz Piechociński był  niezależnym obserwatorem 

kazachskich wyborów. Odwiedził sztaby  wyborcze 5 z 6 kandydatów, spotkał 

się z 4 kandydatami, wizytował kilka punktów wyborczych oraz uczestniczył  

w liczeniu głosów. Udzielił kilkunastu wywiadów mediom kazachskim  

o relacjach polsko-kazachskich oraz współpracy gospodarczej. 

Prezes Izby spotkał się również z posłami na Mażylis Parlamentu Kazachstanu: 

Sergey A. Zvolskym, przewodniczącym Komitetu Rolnictwa, Sapar  

K. Akhmetovem z Komisji Samorządu oraz Ali Bektaevem senatorem 

Parlamentu Kazachstanu, a także z przedstawicielami  Polonii w Kazachstanie. 

W trackie pobytu w Kazachstanie Prezes Piechociński uczestniczył  

w spotkaniach z przedstawicielami biznesu kazachskiego: kierownictwem ERG 

Eurasian Resources Group, Business Development Department w Astana 

International Financial Centre i Generalnym  Dyrektor Kazenergokabel. 

 



 

 

15 czerwca  2019 r. 30-lecie Pronar Sp. z o.o. 

Odbyły się obchody 30-lecia członka Izby firmy Pronar - lidera rynku przyczep  

i techniki rolniczej, maszyn do czyszczenia miast, wielkogabarytowych felg  

do pojazdów.  

Gratulujemy! 

Więcej o obchodach na: http://pronar.pl/wspolnie-swietujemy-30-lat-pronaru/ 

18 czerwca 2019 r. Walne Zgromadzenie Członków Izby Przemysłowo-

Handlowej Polska-Azja 

Zgromadzenie omówiło realizację zadań statutowych w 2018 roku, przyjęło 

sprawozdania z działalności w 2018 roku, dokonało zmian w statucie Izby. 

Zapoznało się z informacją o zrealizowanych  zadaniach w I połowie 2019  

i omówiło plany na II połowę roku. 

29 czerwca 2019 r.  25-lecie WIPASZ S.A. 

W Międzyrzeczu Podlaskim odbyły się obchody 25-lecia Wipasz S.A. połączone  

z otwarciem najnowocześniejszego w UE zakładu przetwórstwa kurczaka. 

Gratulujemy! 

 

U Partnerów Izby  

14 czerwca 2019 r. Przedsiębiorcy.pl, Wielka Gala „30 lat Wolności RP” 

Partner Izby Przedsiebiorcy.pl zorganizował Wielką Galę „30 lat Wolności RP”. 

W obecności ponad 800 osób uhonorowano ponad 200 polskich firm  

w kategoriach „Orły Polskiej Przedsiębiorczości”, „Orły Polskiego Samorządu” 

oraz „Orły Polskiego Budownictwa”.  

Wszystkim Laureatom gratulujemy! 

28-30 czerwca 2019 r. Expo Mazury, Arena Festival film & music 

W dniach 28-30 czerwca 2019 r. w Expo Mazury w Ostródzie odbyła się III 

edycja Arena Festival film&music. Festwial to święto muzyki z najlepszych 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=316456229292379&set=a.110906889847315&type=3
http://pronar.pl/wspolnie-swietujemy-30-lat-pronaru/


 

 

filmów fabularnych polskiego i światowego kina w wykonaniu 80-osobowej 

orkiestry symfonicznej Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie  

pod dyrekcją Piotra Sułkowskiego.  

 

Nowi Członkowie Izby  

Targi Kielce S.A. 

Targi Kielce to drugi w Europie Środkowo-Wschodniej organizator targów  

i wystaw. To 90 000 m2 powierzchni wystawienniczej, w tym 36 000 m2  

w 7 pawilonach wystawienniczych z nowoczesną infrastrukturą. Do kieleckiego 

organizatora wystaw branżowych przyjeżdża rocznie 276 000 zwiedzających  

i gości z blisko 60 krajów oraz 7 000 firm.  

W kalendarzu Targów Kielce jest ponad 70 wydarzeń – targów, wystaw i 700 

konferencji – m.in. PLASTPOL – najbardziej międzynarodowe targi w Polsce, 

znany na całym świecie MSPO – trzecie w Europie targi przemysłu obronnego 

czy KIDS-TIME.  

Targi Kielce są organizatorem konferencji, seminariów, koncertów oraz spotkań 

B2B.  

Targi Kielce S.A. 

ul. Zakładowa 1 25-672 Kielce 

e-mail: biuro@targikielce.pl 

www.targikielce.pl 

 

Kancelaria Prawna Warda 

Kancelaria Prawna Warda to istniejąca od ponad 10 lat firma prawnicza będąca 

wsparciem prawnym i negocjacyjnym dla inwestorów, właścicieli 

nieruchomości oraz spółek z różnych branż. Zespół Kancelarii tworzą prawnicy  

z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w dużych firmach, w tym  

na kierowniczych stanowiskach. Kancelaria świadczy usługi w prawnych 

mailto:biuro@targikielce.pl
http://www.targikielce.pl/


 

 

aspektach prowadzenia biznesu, prowadzenia projektów i zarządzania 

zespołami prawników i managerów, a także pomaga pozyskać finansowanie  

na prowadzenie interesów i rozwój.  

Zespół Kancelarii Prawnej Warda specjalizuje się m.in. w negocjacjach 

handlowych, umowach, transakcjach międzynarodowych, prawie Unii 

Europejskiej oraz prawie lotniczym, czy w sprawach sądowych  

i administracyjnych, a także nieruchomościach.  

Kancelaria Prawna Warda 

ul. Hoża 27 lok. 9 00-521 Warszawa 

e-mail: biuro@kancelaria-warda.pl 

www.kancelaria-warda.pl 

 

Sekcja Chiny 

5 czerwca 2019 r.  

Prezes Izby odwiedził zakład produkcji tofu w Mysiadle pod Warszawą.  

13 czerwca 2019 r.  

Kierownictwo Izby spotkało się z Yao Dongye Zastępcą Szefa Misji Ambasady 

ChRL w Polsce. Prezes Izby przedstawił koncepcję przekształcenia chińskiego, 

tureckiego i wietnamskiego Centrum Handlowego w Gminie Lesznowola  

w Centrum Polska-Azja. 

17 czerwca 2019 r.  

W Urzędzie gminy Nadarzyn odbyła się dyskusja z władzami Gminy o Projekcie 

Centrum Polska-Azja . 

17 czerwca 2019 r.  

Konferencja Longhua Shenzhen spotkanie zorganizowane przez Polsko-Chińską 

Radę Biznesu, z którą Izba systematycznie współpracuje od 2017 roku. 

 

mailto:biuro@kancelaria-warda.pl
http://www.kancelaria-warda.pl/


 

 

24 czerwca 2019 r.  

W siedzibie członka Izby GD Poland odbyło się drugie spotkanie Zespołu 

Koordynującego Projektu Centrum Polska-Azja. 

24 czerwca 2019 r.  

W Urzędzie  Gminy  Lesznowola odbyło się spotkanie, na którym podsumowano 

konferencję "Integracja diaspory azjatyckiej na Mazowszu" oraz omówiono 

scenariusz działań od azjatyckich centrów handlowych do Centrum Polska-Azja 

w Wólce Kosowskiej. 

24 czerwca 2019 r.  

Spotkanie z ekspertami Grupy Vindexus dot. prawno-inwestycyjnej obsługi firm 

azjatyckich w Polsce. 

26 czerwca 2019 r.  

W GD Poland odbyło się spotkanie w sprawie realizacji od września cyklicznych 

wyjazdów grup polskiego biznesu do partnerów w Chinach.  

27 czerwca 2019 r.  

Przedstawiciele Izby wzięli udział w spotkaniu z delegacją z Shenzhen,  

które uznawane jest za "Chińską Doliną Krzemową". 

27 czerwca 2019 r.  

Istytut Boyma zaprosił przedstawicieli Izby na spotkanie z prof. Bogdanem 

Góralczykiem, który opowiedział o chińskiej transformacji oraz o tym jak 

kształtuje się przyszłość światowego ładu wobec rosnącej siły Państwa Środka 

na arenie międzynarodowej. 

 

Sekcja ASEAN  

6 czerwca 2019 r.  

W siedzibie Izby miało miejsce spotkanie z przedstawicielami Singapurskich linii 

lotniczych. 

 



 

 

12 czerwca 2019 r.  

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami z Singapuru z ET 

Engineering.  

 

Sekcja Indonezja 

12 czerwca 2019 r.  

Indonezje wzięła udział w I targach Warsaw Humanitarian Expo w Warsaw 

PTAK EXPO w Nadarzynie. Indonezyjski pawilon prezentował  się pod hasłem 

„Indonezyjski Olej Palmowy i jego wkład w SDGs”. W czasie Targów 

Przewodnicząca Sekcji Indonezja Izby przeprowadziła wiele rozmów  

o współpracy Indonezja-Polska.  

13 czerwca 2019 r.  

Odbyło się spotkanie z Ambasador i Sekcją Ekonomiczną Ambasady Indonezji  

w Warszawie. Omówiono współpracę dotychczasową i przygotowania  

do październikowego EXPO w Dżakarcie. Spotkanie zorganizowała Szefowa 

Sekcji Indonezji Pani M. Barzyc-Denisiewicz. 

25 czerwca 2019 r.  

W Rezydencji Ambasador Indonezji kierownictwo Izby uczestniczyło w kolacji  

z Ambasador i Jej najbliższymi współpracownikami. 

 

Sekcja Korea  

22 czerwca   2019 r.  

Miało miejsce spotkanie z kierownictwem Hansei, na którym omówiono 

działania i plany na 2019 rok Sekcji Korea, potrzebę  zwiększenie udziału 

polskich firm w targach w Seulu, wspólnie z Hansei i KOTRA obsługę 

potencjalnych partnerów handlowych i inwestorów, organizację razem  

z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego  spotkania z ponad 40 firmami 

koreańskimi, które zainwestowały na Mazowszu. 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=314579466146722&set=a.110906889847315&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=316055739332428&set=a.110906889847315&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=321603028777699&set=a.110906889847315&type=3


 

 

26 czerwca 2019 r.  

W siedzibie Hansei omówiono potrzeby SK w czasie budowy fabryki  

w Dąbrowie Górniczej (budowa infrastruktury sanitarnej, hal produkcyjnych, 

usług transportowych) i udziału polskich firm budowlanych.  

 

Sekcja Unia Celna Kraje Azji Centralnej 

12 czerwca 2019 r.  

Kierownictwo Izby wzięło w Święcie  Narodowym  - Dzień Rosji w Ambasadzie.  

13 czerwca  2019 r.  

Miało miejsce spotkanie z Ambasadorem  Uzbekistanu Bakhrumem Babaevem 

po podniesieniu rangi Przedstawicielstwa Uzbekistanu w Polsce, pierwszym  

w historii Ambasadorem tego Kraju w Warszawie. Omówiono dotychczasową  

współpracę handlową, transportową  i techniczną Polska-Uzbekistan.  

16 czerwca 2019 r.  

W siedzibie członka Izby Gassbery odbyły się rozmowy o rynku materiałów 

budowlanych i imporcie tarcicy sosnowej.  

24 czerwca 2019 r.  

W siedzibie Gassberry omówieno możliwości zakupy odlewów z metali na rynku 

Kazachstanu, Rosji i Białorusi.  

 

Sekcja Wietnam  

21 czerwca 2019 r.  

Miało miejsce spotkanie z przedsiębiorcami wietnamskimi w Polsce.   

 

Sekcja Energetyka  

6 czerwca 2019 r.  



 

 

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie z kierownictwem Termo-rex S.A.,  

na którym omówiono możliwości udziału polskich firm energetycznych  

w modernizacji systemów energetycznych Krajów Bałkańskich, Gruzji i Armenii.  

 

Pozostałe wydarzenia  

3 czerwca 2019 r.  

Kierownictwo Izby wzięło udział  Gali „Teraz Polska”. 

6 czerwca  2019 r.  

W siedzibie Izby miało miejsce spotkanie firm zainteresowanych usługami  

w zakresie dopuszczenia  kosmetyków i leków weterynaryjnych na rynek UE. 

13 czerwca 2019 r.  

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie w sprawie oferty dla polskich firm 

budowlanych w Senegalu. 

13 czerwca 2019 r.  

Miało miejsce spotkanie z producentami i przetwórcami goji w Polsce. 

15 czerwca 2019 r.  

Kierownictwo Izby odbyło spotkanie z przedstawicielką Santander Bank  

w sprawie obsługi inwestycyjnej firm azjatyckich w UE. 

17 czerwca  2019 r.  

Krajowa Izba Gospodarcza i Ambasada Tunezji w Warszawie zaprosili 

przedstawicieli Izby do udziału w Forum Gospodarczym Polska – Tunezja  

z udziałem delegacji biznesu tunezyjskiego oraz przedstawicieli Izby 

Przemysłowo-Handlowej Regionu Centre (CCIC) i Tunezyjskiego Centrum 

Promocji Exportu (CEPEX). 

18 czerwca 2019 r.  

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie z wydawcą Kuriera Kolejowego o sytuacji 

w terminalach granicznych. 



 

 

19 czerwca 2019 r.  

Prezes Izby uczestniczył w spotkaniu z kierownictwem firmy Suempol w Bielsku 

Podlaskim, w spotkaniu z kierownictwem firmy Pronar w Narwi  

oraz z kierownictwem firmy Mlekpol w Grajewie.  

24 czerwca 2019 r.  

Miało miejsce spotkanie z Kierownictwem Grupy Vindexus, na którym  

omówiono problemy płatnicze firm azjatyckich w Polsce oraz realizację 

Projektu Centrum Polska-Azja. 

28 czerwca 2019 r.  

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami z Niemiec na temat 

współpracy polskich i niemieckich firm w zakresie organizacji domów opieki. 

 

Nadchodzące wydarzenia:  

9-14 listopada 2019 r., Mine Safety Study Tour, Indie 

Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Ambasadą RP w Indiach, Ambasadą 

Indii w Polsce oraz Polsko-Indyjską Izbą Przemysłowo Handlową, organizuje 

udział polskich przedsiębiorców w Mine Safety Study Tour do Indii w dniach  

9 – 14 listopada 2019 r. 

Wyjazd organizowany jest dla przedsiębiorców sektora wydobywczego;  

w ramach pobytu proponujemy program spotkań w firmach oraz instytucjach 

branży górniczej, wizyty w kopalniach w Singareni, Kottegudem, region 

Telengana. 

Podczas misji zapewniono kompleksową obsługę logistyczną pobytu w Indiach: 

w tym przelot z Polski do Hajdarabadu, lokalny transport do Kottegudem, hotel, 

aranżacja spotkań biznesowych, tłumaczenie, wydanie materiałów 

promocyjnych. 

Zapytania w sprawie uczestnictwa w misji  oraz  zgłoszenia udziału przyjmuje: 

Biuro Współpracy z Zagranicą 

Maria Nowakowska 

tel: 22 630 97 83 

e-mail: mnowakowska@kig.pl 

mailto:mnowakowska@kig.pl


 

 

Katarzyna Kaniewska 

tel: 22 630 97 07 

e-mail: kkaniewska@kig.pl 

24-28 lipca 2019 r. Targi Bio Asia, Tajwan 

W dniach 24-28 lipca 2019 r. w stolicy Tajwanu, Tajpej, odbędzie się 

Międzynarodowa Konferencja oraz Targi Bio Asia Taiwan, które zgromadzą 

przedstawicieli biotechnologii i farmacji oraz inwestorów z Ameryki Północnej, 

Europy i Azji. ZBH w Tajpej zaprasza polskie firmy do udziału w wydarzeniu! 

Jedno z największych spotkań tego typu w Azji, konferencja i wystawa BIO Azja-

Tajwan ma przyciągnąć ponad 1500 uczestników z ponad 25 krajów 

reprezentujących usługi biomedyczne, farmaceutyczne, genomiczne, 

biotechnologiczne, sprzęt i instrumenty, badania naukowe, produkty 

kosmetologiczne i opiekę zdrowotną opartą na biologii. 

Pięciodniowe wydarzenie to możliwość uczestniczenia w prezentacjach firm  

z Azji i całego świata, spotkaniach BIO One-on-One Partnering, seminariach  

i warsztatach oraz wystawie obejmującej ponad 1700 stoisk z ponad 600 firm. 

Zagraniczne Biuro Handlowe w Tajpej oferuje polskim firmom możliwość 

bezpłatnej prezentacji swoich usług i produktów na stoisku podczas 

wydarzenia. 

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w Targach oraz wszelkich pytań  

o szczegóły uczestnictwa, prosimy o kontakt z ZBH Tajpej: 

Michalina Jendrzejczyk 

Kierownik 

e-mail: michalina.jendrzejczyk@paih.gov.pl 

tel.: +886 909 802 585, +886 2 2722 0338 

2-4 sierpnia 2019 r., 31. edycja targów INDEX, New Delhi 

31 edycja targów INDEX zostanie zorganizowana przez Universal Media Group 

w dniach 2-4 sierpnia 2019 r. w Nowym Delhi. Targi kierowane są do firm 

związanych z architekturą, wystrojem wnętrz, projektowaniem użytkowym, 

szeroko pojętym designem. Oddzielna część będzie poświęcona wyłącznie 

meblom biurowym i kuchennym. Index to jedne z ważniejszych 

międzynarodowych targów w Indiach odbywające się od 1989 roku. 

mailto:kkaniewska@kig.pl
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Po raz pierwszy w targach meblarskich wezmą udział przedstawiciele polskich 

firm. Firma PPHU Meblohand potwierdziła stoisko na wydarzeniu w Nowym 

Delhi. 

Kontakt do organizatorów: 

Lari Warji 

Business Development Manager 

lari@ueindia.com 

+91 98207 41189 

2-4 sierpnia 2019 r., Profood Propack & Agbiz, Kolombo, Sri Lanka 

W dniach 2-4 sierpnia 2019 r. odbędą się targi Profood Propack & Agbiz 2019 

w Kolombo na Sri Lance. Targi produktów spożywczych, napojów i opakowań 

odbędą się już po raz osiemnasty. Są to największe targi sektora spożywczego 

i przetwórstwa spożywczego w tym kraju. Organizatorem wydarzenia  

jest założona w 1997 r. Group Sri Lanka Food Processors Association obecnie 

składająca się z ponad 140 firm członkowskich. 

Zapraszamy do udziału polskie firmy z sektora spożywczego i przetwórstwa 

spożywczego 

Kontakt: 

Lanka Exhibition & Conference Services (Pvt) Limited 

4th Floor, Automobile Association Building, 

No. 40, Sir Mohamed Macan Marker Mawatha, 

Colombo 03, 

Sri Lanka. 

  

Tel.: +94 11 239 0560-62 

Fax: +94 11 239 0563 

E-mail: supun@saexhibitions.com 

29-31 sierpnia 2019 r., Annapoorna ANUFOOD, Mumbaj, Indie 

W dniach 29-31 sierpnia 2019 r. odbędą się międzynarodowe targi spożywcze 

Annapoorna ANUFOOD India w Mumbaju. Na stoisku narodowym 

zorganizowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) w ramach 

Branżowego Programu Promocji polskich specjalności żywnościowych swoją 

mailto:lari@ueindia.com
mailto:supun@saexhibitions.com


 

 

ofertę eksportową będą promować polskie firmy. Zagraniczne Biuro Handlowe 

w Mumbaju ponownie włączy się w pomoc podczas misji.  

28 sierpnia 2019 r. odbędzie się seminarium oraz spotkanie B2B polskich  

i indyjskich firm przygotowane we współpracy z Zagranicznym Biurem 

Handlowym. 

19-21 września 2019 r., The FOOD India by SIAL, New Delhi 

The Food India by SIAL to jedna z wiodących imprez poświęconych produktom 

spożywczym i napojom bezalkoholowym oraz alkoholowymi w Indiach. Targi 

odbędą się w dniach 19-21 września 2019 r. w Nowym Delhi w Pragati Maidan 

Exhibition Center. Organizatorzy spodziewają się ponad 250 wystawców z 15 

krajów. Targi odgrywają istotną rolę w rozwoju branży w Indiach  

i przedstawianiu nowych produktów oraz nowoczesnych technologii 

związanych z ich produkcją. 

Tegoroczna edycja zostanie wsparta przez Przedstawicielstwo Unii Europejskiej 

w Indiach, które organizuje pawilon UE dla firm z krajów członkowskich UE. 

Zaproszenie kierowane jest do firm z sektora spożywczego produkujących 

produkty o poniższej specyfice: 

 produkty posiadające logo produktów organicznych 

 produkty posiadające potwierdzenie jakości Unii Europejskiej (PDO/PGI/TSG) 

 innowacyjne produkty; produkty będące wynikiem zrównoważonych metod 

uprawy rolnej lub hodowli; produkty przyjazne dla środowiska, np. ekologiczne 

opakowania itp. 

 

Pytania dotyczące udziału można kierować pod adres mailowy: 

projects@ebtc.eu. 
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