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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. 

 

3-lecie rejestracji Izby  

15 lipca 2016 r. Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Azja została wpisana  

do rejestru stowarzyszeń. Dziękujemy Naszym Partnerom, Członkom, 

Ambasadom, Instytucjom oraz Osobom, które podjęły z Nami współpracę!  

 

22 sierpnia 2019 r., China (Zhuhai)-Poland (Warsaw) Economic and Trade 

Cooperation Forum, Warszawa 

Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Azja zaprasza na China (Zhuhai)-Poland 

(Warsaw) Economic and Trade Cooperation Forum, które odbędzie się 22 

sierpnia br. w hotelu Sofitel w Warszawie o godz. 16.00. 

W Forum wezmą udział przedstawiciele biznesu z chińskiego miasta Zhuhai 

reprezentujący branże: nowe technologie, OZE, żywność, budownictwo, 

nieruchomości, motoryzacja, inwestycje, usługi finansowe, surowce mineralne, 

sektor rolny, farmaceutyczny, turystyczny, artykuły gospodarstwa domowego. 



 

 

 

Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 16 sierpnia br. na adres 

info@polandasia.com.  

Liczba miejsc ograniczona.  

 

13 września 2019 r., XI edycja Spotkania najważniejszych wietnamskich 

przedsiębiorców w Europie, Warszawa 

13 września 2019 r. w Warszawie odbędzie się XI edycja Spotkania 

najważniejszych wietnamskich przedsiębiorców działających w Europie.  

Ponad 200 przedstawicieli biznesu z Europy i Wietnamu przez dwa dni będzie 

debatować o wpływie Umowy o wolnym handlu UE-Wietnam oraz o handlu  

e-commerce.  

Z racji tego, iż spotkanie to ma charakter zamknięty, Izba Przemysłowo-

Handlowa Polska-Azja ma możliwość przedstawienia oferty Państwa firmy  

w języku angielskim oraz wietnamskim w specjalnie przygotowanej na tę okazję 

gazecie konferencyjnej. 

Zainteresowanych prosimy o przesłanie informacji w języku angielskim 

(tłumaczenie na język wietnamski jest w gestii Izby). 

Warunki: 

• Gazeta konferencyjna wydana będzie w formacie A5. Oferta Państwa 

firmy może zająć jedną stronę, z uwzględnieniem, że będzie ona 

przedstawiona w dwóch językach. Można załączać grafiki; 

• Koszt umieszczenia oferty wynosi 500 zł. Kwotę należy przelać  

na poniższy numer rachunku bankowego: 

10 1140 1010 0000 4766 6900 1001 mBank 

Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Azja 

ul. T. Czackiego 7/9/11 00-043 Warszawa; 

• Termin przesłania ofert 26 sierpnia 2019 r. na adres 

info@polandasia.com. 

W razie pytań, prosimy o kontakt pod adresem info@polandasia.com. 

mailto:info@polandasia.com
mailto:info@polandasia.com
mailto:info@polandasia.com


 

 

 

Nowy Członek Izby  

Phoenix Construction Engineering & Management Sp. z o.o. 

Phoenix Construction Engineering & Management Sp. z o.o. to generalny 

wykonawca inwestycji budowlanych, komercyjnych i mieszkaniowych.   

Firma specjalizuje się zarówno w przygotowaniach inwestycji (analizie 

rozwiązań), w opracowaniu branżowym wykonania inwestycji, jak i jej realizacji 

i koordynacji. W swojej ofercie Phoenix Construction ma budownictwo ogólne, 

budownictwo inżynieryjne, w tym budowę obiektów ochrony środowiska, 

budowę infrastruktury komunikacyjnej oraz budownictwo energetyczne.  

Phoenix Construction Engineering & Management Sp. z o.o. 

ul. Papieska 21 

33-300 Nowy Sącz 

office@phoenix-construction.eu 

www.phoenix-construction.eu 

 

U Członków Izby 

P.P.H. EWA-BIS Sp. z o.o. 

P.P.H. EWA-BIS zaprasza na VI Kongres Bezpieczeństwa Żywności,  

który odbędzie się 11 września 2019 r. w Arche Hotel w Warszawie.  

Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem „Innovation & Inspiration”.  

W Kongresie weźmie udział 7 tysięcy uczestników, 60 wystawców oraz 70 

prelegentów, którzy wystąpią w 50 panelach dyskusyjnych i wykładach.  

W trakcie wydarzenia odbędą się spotkania B2B z dystrybutorami żywności  

oraz sieciami handlowymi z Izraela, USA, Białorusi, Francji, Kosowa, Węgier, 

Serbii i ZEA. 

Więcej o Kongresie Bezpieczeństwa Żywności na: www.foodcongress.org 

 

mailto:office@phoenix-construction.eu
http://www.phoenix-construction.eu/
http://www.foodcongress.org/


 

 

 

 

EuroEnergoCommerce Sp. z o.o. 

Prezes EuroEnergoCommerce Sp. z o.o., Fundacji „Polonia Union”  

oraz Przewodniczący Sekcji Unia Celna Kraje WNP Pan Czesław Skarżyński został 

nominowany do tytułu „Lider z powołania” w kategorii: „Lider w biznesie”  

oraz „Lider społeczny”. Gratulacje! 

 

Sekcja Chiny 

2 lipca 2019 r.  

Departament Rolnictwa Prowincji Fujian, Izba Handlowa Prowincji Fujian  

oraz Stowarzyszenia Eksporterów i Importerów Kraje Europy Środkowej  

i Wschodniej zaprosili  Izby na „Forum Kultury Herbaty Fujian” w ramach  

„The Maritime Silk Road Fujian Tea Culture Brand ”. 

3 lipca 2019 r.   

Odbyło się spotkanie ekspertów Projektu Centrum Polska-Azja oraz spotkanie  

z szefostwem CIL Freight Poland o taryfach przewozowych na Kolejowym 

Jedwabnym Szlaku. 

4 lipca 2019 r.  

Miało miejsce spotkanie, na którym omówiono współpracę z prowincjami 

chińskimi oraz budowę systemu „miast partnerskich” Polska-Chiny.  

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=328822768055725&set=a.110906889847315&type=3


 

 

 

12 lipca 2019 r.  

W Wólce Kosowskiej odbyło się spotkanie z liderami chińskiej biznesowej 

społeczności w Polsce. 7 września br. chińska diaspora na Mazowszu organizuje 

uroczystości 70-lecia powstania CHRL. Będzie to dobra okazja, aby poznać 

chińskich przedsiębiorców, ich produkty i usługi, zapoznać się z chińską kulturą  

i kuchnią. Sekcja Chiny Izby Polska-Azja będzie przedstawiać swój trzyletni 

dorobek. 

Na spotkaniu omówiono sprawy bieżące: zgłoszono wnioski do Programu 

Centrum Polska-Azja, stan przygotowań do spotkań B2B w lipcu i sierpniu  

z delegacjami z chińskich prowincji, stan przygotowań do misji gospodarczej 

firm członkowskich Izby do Chin 20 X-3 XI. 

16 lipca 2019 r.  

Kierownictwo Izby spotkało się z Panią Li Xiaoqin, Przewodniczącą Rady Hong 

Kong Datang Princess, która jest również członkiem Stowarzyszenia CEE-China, 

znanym chińskim działaczem społecznym Komitetu Organizacyjnego Odnowy 

Kultury Chińskiej. Omówiono polską ofertę produktów kultury. 

16 lipca 2019 r. 

W GD Poland w Wólce Kosowskiej miało miejsce spotkanie z liderami chińskiej 

społeczności biznesowej. Omówiono: stan realizacji Projektu Centrum  

Polska- Azja, Dzień Chiński 7.09 w Wólce Kosowskiej z okazji 70-lecia CHRL  

i przygotowania do misji biznesowej Izby do Chin. 

17 lipca 2019 r.  

W Urzędzie Gminy Lesznowola omówiono Projekt Centrum Polska-Azja  

z Przewodniczącą Komisji Współpracy Zagranicznej Województwa 

Mazowieckiego Bożeną Żelazowską. 

18 lipca 2019 r.  

Prezes Izby w Krakowie spotkał się z kierownictwami chińskich firm 

energetycznych zainteresowanych współpracą na rynkach Centralnej Europy. 

 

 

https://www.facebook.com/janusz.piechocinski.14/posts/336332080638127
https://www.facebook.com/janusz.piechocinski.14?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARA5H9bOgekkAF97ZYp_IVw5Y7RgjWPTjcWiDTAORJ9OpVeacfpE1XJ4J0T_8an8svvcGWTBDI-DojcT
https://www.facebook.com/janusz.piechocinski.14?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARA5H9bOgekkAF97ZYp_IVw5Y7RgjWPTjcWiDTAORJ9OpVeacfpE1XJ4J0T_8an8svvcGWTBDI-DojcT


 

 

 

23 lipca 2019 r.  

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie Sekcji Chiny, na którym omówiono 

aktualną sytuację na rynku żywnościowym w Chinach i eksportu polskiego 

drobiu do Chin. 

24 lipca 2019 r.  

W Konstancinie miało miejsce spotkanie z liderem społeczności chińskiej  

w Polsce, na którym omówiono przygotowania do szeregu wydarzeń w związku 

z 70-leciem nawiązania stosunków dyplomatycznych Polska-Chiny, stan 

realizacji Projektu Centrum Polska-Azja oraz omówiono przebieg spotkania  

z delegacja chińską w siedzibie Izby 5 sierpnia br. 

25 lipca 2019 r.  

W siedzibie Banku Spółdzielczego w Piasecznie odbyło się spotkanie 

poświęcone zapewnieniu usługi bankowej firmom, których właściciel/menedżer 

azjatycki zbyt słabo zna język polski. W spotkaniu uczestniczyli szefowie 

diaspory chińskiej na Mazowszu. 

 

Sekcja Kraje Arabskie 

1 lipca 2019 r. 

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie z producentami i dystrybutorami 

produktów drobiowych, na którym dyskutowano, jak zwiększyć eksport 

kurczaka do krajów arabskich. 

3 lipca 2019 r.   

Na spotkaniu w siedzibie Izby omówiono udział firm-członków Izby w Targach  

i spotkaniach B2B w Erbilu 30 września - 2 października br. 

19 lipca 2019 r.   

W siedzibie Izby podsumowano I półrocze prac Sekcji Kraje Arabskie, 

omówiono stan przygotowań do jesiennych Konferencji i Targów w Iraku. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=341274286810573&set=a.110906889847315&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=341762693428399&set=a.110906889847315&type=3


 

 

 

23 lipca 2019 r. 

W siedzibie Izby omówiono problemy w  handlu z Krajami Arabskimi  

oraz przygotowania do targów w Iraku. 

Sekcja Indie  

3 lipca 2019 r.   

W siedzibie Izby omówiono stan polskiego eksportu do Indii w I połowie 2019 

roku, problemy firm Kapitału Ludzkiego w realizacji decyzji Wojewodów  

o zgodzie na zatrudnieniu w Polsce obywateli Indii i Nepalu. 

Sekcja Korea 

2 lipca 2019 r.   

W siedzibie Hansei omówiono udział Izby w organizacji i przebiegu przyjazdów 

grup biznesowych z Korei w II połowie roku.  

29 lipca 2019 r.  spotkanie w siedzibie Hansei omówienie potrzeb koreańskich 

firm przy budowie fabryk baterii do samochodów elektrycznych LG i SK 

Sekcja Wietnam 

10 lipca 2019 r.     

Firmy członkowskie Izby Polska-Azja spotkały się z delegacją Biznesu Kobiecego 

z Wietnamu. W spotkaniu uczestniczyli Wiceprezydent Wietnamu, 

Przewodnicząca Stowarzyszenia Wietnamskich Kobiet Biznesu, 2 radców 

handlowych Wietnamu w Polsce. 

Na spotkaniu z Biznesem Wietnamskim swoje oferty w ramach B2B przedstawili 

Polish Forwarding Company, Cargo Partner, CIL Freight Poland, Relopack 

Solutions, P.P.H. EWA-BIS, Vindexus, Pronar Narew, Reveo, Eurokadra, Targi 

Kielce S.A. 

Prezes Piechociński przedstawił prezentację o współpracy gospodarczej Polska 

Wietnam, praktycznych konsekwencjach umowy o wolnym handlu UE  

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=332654217672580&set=a.110906889847315&type=3


 

 

 

Wietnam, potencjale gospodarczym diaspory wietnamskiej w Polsce i Projekcie 

Centrum Polska-Azja w Wólce Kosowskiej.  

12 lipca 2019 r.   

 W Wólce Kosowskiej odbyło się spotkanie z biznesowymi liderami społeczności 

wietnamskiej w Polsce. Omówiono wnioski ze spotkania z Wietnamskim 

Biznesem Kobiecym: 

• wspólnie uruchomimy program promocji polskich firm i produktów  

w Wietnamie; 

• Wietnamskie Centrum Handlowe stanie się miejscem stałej ekspozycji 

prowincji wietnamskich; 

• uruchomienie bezpośrednich kanałów importu produktów wietnamskich 

(np. pieprz, kawa, herbata) z pominięciem dotychczasowych 

pośredników z Niemiec i Holandii; 

• weryfikacja wietnamskich projektów w ramach Programu Centrum 

Polska-Azja; 

• szukanie partnerów w Wietnamie dla polskich zakładów techniki 

górniczej, energetycznej, przetwórstwa żywności. 

16 lipca 2019 r.   

W Centrum Handlowym ASG miało miejsce spotkanie z biznesowymi liderami 

społeczności wietnamskiej w Polsce. Uzgodniono udział Izby w konferencji 

europejskiego biznesu wietnamskiego w Polsce 13 IX i Dniu Wietnamskim  

w Wólce Kosowskiej 20 IX.  

25 lipca 2019 r.   

W siedzibie ASG w Wólce Kosowskiej odbyło się spotkanie z liderami 

Europejskiego i Polskiego Stowarzyszenia Wietnamskich Przedsiębiorców.  

Izba będzie współorganizatorem 11 Kongresu Europejskiego Biznesu 

Wietnamskiego, który odbędzie się 13 września br. w Warszawie. 

 

 

https://www.facebook.com/janusz.piechocinski.14?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARD9jrJ2A4N-q9VaNJhL7Z8D2SpjsvsH8ILNu0TCNFYRBMcJtoAKQ-zsPD8pFb0Dsw-LSy1dO9fD669a
https://www.facebook.com/janusz.piechocinski.14?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARD9jrJ2A4N-q9VaNJhL7Z8D2SpjsvsH8ILNu0TCNFYRBMcJtoAKQ-zsPD8pFb0Dsw-LSy1dO9fD669a
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=341766203428048&set=a.110906889847315&type=3


 

 

 

Sekcja Unia Celna  

2 lipca 2019 r.     

Przedstawiciele Izby wzięli udział w przyjęciu z okazji Święta Narodowego 

Białorusi. Prezes Izby w czasie uroczystości omówił możliwości współpracy  

z Ambasadorami Austrii, Mołdawii, I zastępcą Ambasadora Rosji.  

W uroczystości wzięli udział członkowie Izby Arboleda, EuroEnergoCommerce. 

Pozostałe wydarzenia 

1 lipca 2019 r.  

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie z firmami sektora cukierniczego  

i spirytusowego. Omówiono ich oferty ekskluzywnych słodyczy i alkoholi  

na rynki azjatyckie. 

17 lipca 2019 r.   

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie z największymi w Polsce firmami 

drobiarskimi specjalizującymi się w kaczkach, gęsiach i indykach.  

Izba przygotowuje polską ofertę dla firm z sektora HORECA prowadzonych 

przez diaspory chińską i wietnamską w Krajach Europy Zachodniej.  

Oferta ta zostanie przedstawiona na Chińskim Dniu 7 września i Dniu 

Wietnamskim 20 września. 

18 lipca 2019 r.  

Prezes Izby w Krakowie w siedzibie EKO Energii omówił możliwości realizacji 

inwestycji i modernizacji wytwarzania i przesyłu energii z udziałem polskich firm 

na Bałkanach.  

19 lipca 2019 r.  

Ciąg dalszy konsultacji w Gminie Lesznowola Projektu Centrum Polska-Azja. 

23 lipca 2019 r. Odbyło się spotkanie z kierownictwem firmy Profus, na którym 

omówiono możliwości współpracy na rynkach azjatyckich i afrykańskich: import 

produktów chemicznych, eksport żywności i techniki rolniczej. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=328820908055911&set=a.110906889847315&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=336979363906732&set=a.110906889847315&type=3&permPage=1


 

 

 

23 lipca 2019 r.  

Prezes Izby omówił w siedzibie BAKOMY i Kamargo w Ożarowie  Mazowieckim 

możliwości współpracy sektora olejowego i mlecznego w dostawach do HoReCa 

w Zachodniej Europie. 

24 lipca 2019 r.  

W siedzibie Vindexus odbyło się spotkanie ekspertów Projektu Centrum  

Polska-Azja.  

24 lipca 2019 r.   

W siedzibie Izby spotkanie z kierownictwem Polsko-Gruzińskiej Izby 

Gospodarczej. Omówiono budowę kanału dystrybucyjnego przez polskie firmy 

w lokowaniu na rynku europejskim gruzińskich produktów: głownie wody 

mineralnej i wina. Rozpatrzono oferty gruzińskie udziału polskich firm  

w budowie hoteli nad Morzem Czarnym. 

 

Nadchodzące wydarzenia 

7 września 2019 r. Dzień Chiński w Wólce Kosowskiej  

13 września 2019 r. XI Kongres Przedsiębiorców Wietnamskich w Europie, 

Warszawa. 

20 września 2019 r. Dzień Wietnamski w Wólce Kosowskiej  

19-20 września 2019 r., Targi Rowerowe „Kielce Bike EXPO”, Kielce 

Targi Rowerowe Kielce Bike EXPOTargi Rowerowe odbędą się we wrześniu 19-

21 września 2019 na Targach Kielce. Targi cieszą się rosnącą popularnością 

wśród uczestników z krajów azjatyckich.  

Więcej o wydarzeniu: http://www.polandasia.com/…/targi-rowerowe-kielce-

bike-expo/ 

 

https://www.facebook.com/janusz.piechocinski.14?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARBly-FqUhRaYowCsPEjJqNhS7Yt4mD5a2lvK-FbBu9tw96izqXQde4I7-sS0eBBm9OgvmwGdx2X9zaa
https://www.facebook.com/janusz.piechocinski.14?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARBly-FqUhRaYowCsPEjJqNhS7Yt4mD5a2lvK-FbBu9tw96izqXQde4I7-sS0eBBm9OgvmwGdx2X9zaa
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=341154243489244&set=a.110906889847315&type=3
http://www.polandasia.com/aktualności/targi-rowerowe-kielce-bike-expo/?fbclid=IwAR11tJtC7rKa6a7c1b2QXv1h--HT3_WNKXKDbRxpPtww9L-HZa58gmPx0yQ
http://www.polandasia.com/aktualności/targi-rowerowe-kielce-bike-expo/?fbclid=IwAR11tJtC7rKa6a7c1b2QXv1h--HT3_WNKXKDbRxpPtww9L-HZa58gmPx0yQ


 

 

 

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. 

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. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani 

udziałem w Mine Safety Study Tour, uprzejmie prosimy o zwrotne 

potwierdzenie z podaniem danych przedstawiciela Firmy delegowanego do 

uczestnictwa w tym wydarzeniu Zapytania w sprawie uczestnictwa w misji oraz 

zgłoszenia udziału przyjmuje: Kontakt Biuro Współpracy z Zagranicą Maria 

Nowakowska tel: 22 630 97 83 e-mail: mnowakowska@kig.pl 

mailto:mnowakowska@kig.pl

