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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. 

 

Misja gospodarcza Izby do Chin „Amber Bridge 2019”, 21-31.10.2019 r.  

Z okazji 70-lecia powstania ChRL Izba  Przemysłowo-Handlowa Polska-Azja 

otrzymała zaproszenie dla grupy polskich firm do udziału w misji gospodarczej  

„Amber Bridge 2019” na terenie 2 chińskich prowincji, która obejmie udział  

w targach oraz spotkaniach B2B w miastach Guangzhou i Tianjin (Tiencin)  

w dniach 21-31 października 2019 r. 

Misja gospodarcza umożliwi Państwu bezpośrednie nawiązanie współpracy  

i rozszerzenie kontaktów handlowych, inwestycyjnych i współpracy 

technologicznej. Strona chińska deklaruje znalezienie właściwych dla Państwa 

Partnerów. 

Celem znalezienia dla Państwa odpowiednich Partnerów biznesowych, prosimy 

o wypełnienie ankiety profilowej dostępnej pod adresem: 

https://polandasia.com/aktualno%C5%9Bci/nab%C3%B3r-na-misj%C4%99-

gospodarcz%C4%85-izby-do-chin-21-31102019-r/ 

Informację dotyczącą szczegółów wyjazdu oraz kosztów podróży i pobytu  

w Chinach podamy Państwu po zatwierdzeniu przez stronę chińską polskiego 

uczestnika.  

https://polandasia.com/aktualno%C5%9Bci/nab%C3%B3r-na-misj%C4%99-gospodarcz%C4%85-izby-do-chin-21-31102019-r/
https://polandasia.com/aktualno%C5%9Bci/nab%C3%B3r-na-misj%C4%99-gospodarcz%C4%85-izby-do-chin-21-31102019-r/


 

 

Liczba miejsc ograniczona, pierwszeństwo mają przedstawiciele firm 

członkowskich Izby. Z jednej firmy pojechać mogą 1-2 osoby. 

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 4 września 2019 r. na adres 

info@polandasia.com.  

7 września 2019 r., „Złota Jesień – Wólka Kosowska” 

Członek Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja zaprasza na spotkanie  

z okazji 70-lecia powstania Chińskiej Republiki Ludowej i 70-lecia nawiązania 

stosunków dyplomatycznych między Chinami a Polską „Złota Jesień – Wólka 

Kosowska”, które odbędzie się 7 września 2019 r. na placu GD Poland  

(ul. Nadrzeczna 16) w Wólce Kosowskiej.  

W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele Ambasady ChRL w Warszawie, 

przedstawiciele firm diaspory chińskiej w Polsce, stowarzyszeń i organizacji, 

samorządów zaangażowanych w polityczną, gospodarczą i społeczną 

współpracę Polska-Chiny oraz przedstawiciele diaspory chińskiej w Polsce. 

W programie wydarzenia bogaty repertuar chińskiej kultury.  

Prosimy o potwierdzenie przybycia na adres: office@cigpl.org.  

11 września 2019 r., VI Kongres Bezpieczeństwa Żywności, Warszawa 

Członek Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja 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 
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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 250 przedstawicieli biznesu z Europy i Wietnamu przez dwa dni będzie 

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

e-commerce.  

Spotkanie odbywa się co roku, w stolicy wybranego państwa. Warszawa po raz 

pierwszy w historii ma przyjemność gościć w takiej skali przedstawicieli biznesu 

wietnamskiego. Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Azja jest partnerem 

merytorycznym wydarzenia.  

19-21 września 2019 r., X edycja Międzynarodowych Targów Rowerowych 

„Kielce Bike-EXPO”, Kielce 

W dniach 19-21 września 2019 r. w Expo Kielce odbędzie się X edycja 

Międzynarodowych Targów Rowerowych „Kielce Bike-EXPO”. To największa  

i najważniejsza branżowa wystawa poświęcona rowerom w Europie Środkowo-

Wschodniej. Targi Kielce Bike-EXPO od lat odwiedza cała rowerowa Polska.  

W ubiegłym roku 230 wystawców z całego świata prezentowało swoją ofertę,  

a na stoiskach największych i najbardziej rozpoznawalnych marek zobaczyć 

można było flagowe produkty oraz premiery najnowocześniejszego sprzętu. 

Ubiegłoroczną edycję odwiedziło 7,5 tysiąca gości.  

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

bike-expo/ 

Sekcja Chiny 

5 sierpnia 2019 r.  

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie z przedstawicielami administracji  

i biznesu chińskiego miasta Jinhua. Oferty zaprezentowali przedstawiciele 

następujących firm członkowskich Izby: ZISCO S.A., Kancelarii SRDK, Polish 

Forwarding Company Sp. z o.o., Brand Distribution Group Sp. z o.o., Targi Kielce 

S.A., EuroEnergoCommerce Sp. z o.o., Soligrano Sp. z o.o. Sp.k., Simed 

Construction Sp. z o.o. oraz Everest Work Solution Sp. z o.o.  

http://www.polandasia.com/…/targi-rowerowe-kielce-bike-expo/
http://www.polandasia.com/…/targi-rowerowe-kielce-bike-expo/


 

 

Po południu delegacja z Chin gościła  w GD Poland. Prezes Piechociński 

przedstawił Projekt Centrum Polska-Azja i uczestniczył w spotkaniu z diasporą 

chińskich przedsiębiorców operujących w powiatach piaseczyńskim  

i pruszkowskim.  

6 sierpnia 2019 r.  

Prezes Izby spotkał się w Konstancinie z liderem społeczności chińskiej  

w Polsce. Omówiono przygotowania do szeregu wydarzeń w związku z 70-

leciem nawiązania stosunków dyplomatycznych Chiny-Polska, stan realizacji 

Projektu Centrum Polska-Azja oraz przebieg i wnioski ze spotkania z delegacją  

z Jinhua.  

8 sierpnia 2019 r.   

Miało miejsce spotkanie w Wólce Kosowskiej Prezydenta Ciechanowa i polskich 

przedsiębiorców północnego Mazowsza z miastem partnerskim z Chin – Ruian. 

8 sierpnia 2019 r.   

W tym roku wypada 70. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych 

pomiędzy Chinami a Polską. Polsko Chińska Główna Izba Gospodarcza 

(SinoCham) zaprosiła Izbę Polska-Azja na konferencję upamiętniającą  

to wydarzenie. W wydarzeniu wziął udział Prezes Izby, który w panelu 

podsumował dotychczasową współpracę i przedstawił propozycje nowych 

obszarów aktywności gospodarczej i społecznej. W czasie Konferencji Prezes 

Piechociński zaprezentował wypracowany przez ekspertów Izby „Projekt 

Centrum Polska-Azja” - przekształcenia azjatyckich Centrów Handlowych  

w gminie Lesznowola w hub gospodarczy i społeczny wszechstronnych relacji 

Polski z Krajami Azji. 

10 sierpnia 2019 r.  

W siedzibie GD Poland odbyło się spotkanie z liderami diaspor azjatyckich  

na Mazowszu, na którym przedstawiono zarys  Projektu Centrum Polska-Azja. 

21 sierpnia 2019 r.   

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie z kierownictwem delegacji chińskiego 

miasta Zhuhai, na którym omówiono współpracę pomiędzy Izbami, 



 

 

zatwierdzono Projekt Porozumienia o Współpracy, przedstawiono  

i przedyskutowano  Projekt Centrum Polska-Azja w Wólce Kosowskiej.  

Na życzenie gości z Chin przedstawione zostały  oferty polskiego sektora IT  

oraz  żywności. W spotkaniu ze strony Izby udział wzięli: Prezes Izby Janusz 

Piechociński, Andrzej Dryżba były Radca handlowy RP w Pekinie, Mariusz Rukat 

Główny Specjalista Wydziału Współpracy i Promocji Gospodarczej Kancelarii 

Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Piotr 

Podgórski Wiceprezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców 

Przedsiębiorcy.pl, Grzegorz Woch CEO Medicum Finance Sp. z o.o., Mirosław 

Chojnacki WASKO S.A., Han Baohua Dyrektor GD Poland oraz Dariusz 

Kostrzębski Kurier Kolejowy.  

Ze strony chińskiej w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele firm  

z następujących branż: nieruchomości, OZE, budownictwo, nowe technologie, 

produkcja żywności, farmacja, produkty gospodarstwa domowego, turystyka.  

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

Cooperation Forum 

W Forum wziął udział Ambasador CHRL w Polsce, kierownictwo Sekcji 

Ekonomicznej Ambasady, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego oraz przedstawiciele ponad 40 polskich firm. 

Izba podpisała z Eksportowo-Importową Izbą Zhuhai porozumienie  

o współpracy. Otrzymaliśmy zaproszenia do udziału w targach i konferencjah. 

Sekcja Korea  

2 sierpnia 2019 r.   

W siedzibie Hansei Sp. z o.o. odbyło się spotkanie w sprawie udziału 

koreańskich firm w budowie sieci szerokopasmowego internetu w Europie 

Centralnej i Krajach Unii Celnej, turystyki medycznej do Polski z Korei i innych 

krajów Azji oraz organizacji, z udziałem firm Izby, spotkań B2B w październiku 

oraz  listopadzie 2019 roku. 

 

 



 

 

10 sierpnia 2019 r.   

W siedzibie Hansei Sp. z o.o. omówiono udział Izby w organizacji i przebiegu 

przyjazdów grup biznesowych z Korei w II połowie roku, propozycje Targów 

Rolno-Spożywczych i warunków udziału polskich firm. 

28 sierpnia 2019 r.    

Miało miejsce spotkanie w siedzibie Hansei Sp. z o.o., na którym omówiono 

potrzeby koreańskich firm przy budowie fabryk baterii do samochodów 

elektrycznych LG i SK. 

Delegacje biznesowe z Korei przyjadą do Polski w następujących terminach:  

29 września 2019 r., 2 października 2019 r., 17 października 2019 r.  

oraz 29 października 2019 r. Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Azja będzie  

na bieżąco informować o planowanych spotkaniach. 

Sekcja Indonezja  

7 sierpnia 2019 r.   

Bardzo udane spotkanie z Ambasador Indonezji i Jej współpracownikami  

w formie śniadania w ogrodach Rezydencji w ramach realizacji Projektu 

"Ambasador na wakacje", dzięki któremu dziennikarze mogli spotkać się z Panią 

Ambasador i dowiedzieć się o potencjale współpracy gospodarczej  

i turystycznej z Indonezją. W trakcie spotkania omówiono także I półrocze 

współpracy polsko-indonezyjskiej, współpracę polskich firm w Krajach ASEAN 

oraz propozycje udziału w targach i misjach gospodarczych. 

We wrześniu Izba przedstawi program pobytu w Polsce wielkiej delegacji 

biznesowej z Indonezji. Przez cały miesiąc bieżące kontakty z Przewodniczącą 

Sekcji Indonezja w sprawie wizyty w Warszawie Minister Spraw Zagranicznych 

Indonezji z grupą przedstawicieli biznesu. 

Sekcja Kraje Arabskie 

21 sierpnia 2019 r.  

W siedzibie Izby omówiono ofertę polskich firm na Targi w Erbilu (Irak). 

 



 

 

27 sierpnia 2019 r.   

W siedzibie Izby omówiono sytuację polskich produktów i ich konkurencyjności 

na rynkach arabskich w związku z wysoką inflacją w Turcji. 

29 sierpnia 2019 r.   

W siedzibie Izby miało miejsce spotkanie z organizatorami misji KIG do Iraku  

w dniach 2-5 września 2019 r.  

Sekcja Unia Celna  

3 sierpnia 2019 r.   

W siedzibie Grupy Vindexus omówiono nadesłane z Kazachstanu  oferty udziału 

polskich firm w modernizacji sektora wydobywczego, produkcji i przetwórstwa 

żywności. 

7 sierpnia 2019 r.   

W Ambasadzie Uzbekistanu odbyło się II spotkanie w ramach Projektu 

"Wakacje z Ambasadorem". Dziennikarze Production Manager, Transport 

Manager, Logistics Manager, Inframedia i Kuriera Kolejowego przeprowadzili 

wywiady z Ambasadorem Uzbekistanu w Polsce. 

10 sierpnia 2019 r.   

W siedzibie Izby omówiono możliwości zakupu surowego aluminium z Rosji  

i Kazachstanu dla polskich odlewni. 

Sekcja Wietnam  

7 sierpnia 2019 r.   

W siedzibie Izby omówiono oferty sektora techniki wiatrowego OZE  

dla Wietnamu. 

10 sierpnia 2019 r.   

W siedzibie GD Poland odbyło się spotkanie liderami społeczności wietnamskiej 

i dyskusja nad Projektem Centrum  Polska-Azja. 

 



 

 

13 sierpnia 2019 r.   

W wietnamskim Centrum Handlowym ASG omówiono stan przygotowań  

do XI Forum Przedsiębiorców  Wietnamskich w Europie, które odbędzie się 13 

września w Warszawie. 

15 sierpnia 2019 r.   

W Wólce Kosowskiej odbyło się spotkanie z liderami społeczności wietnamskiej 

w sprawie udziału Izby w Dniach Kultury wietnamskiej. 

28 sierpnia 2019 r.   

W Wólce Kosowskiej odbyła się prezentacja koncepcji promocji Wietnamu  

i przedsiębiorczości Wietnamczyków  w Polsce i UE.   

Inne wydarzenia 

6 sierpnia 2019 r.   

W siedzibie Izby odbyło się 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. 

12 sierpnia 2019 r.   

Rozpoczęły się spotkania z polskimi firmami produkującymi technikę  

dla górnictwa i energetyki. Izba przygotowuje specjalną ofertę dla Kazachstanu  

i Uzbekistanu. 

30 sierpnia 2019 r.   

Prezes Izby był obecny na spotkaniach z kierownictwem lidera polskiego 

mleczarstwa  w Grajewie. Z Radą Nadzorczą Mlekpolu Prezes Piechociński 

omówił sytuację na europejskim rynku mleka oraz konsekwencje twardego 

BREXIT-u. Z pracownikami działu eksportowego omówiono sytuację  

na azjatyckim rynku. Mlekpol dołączył do koordynatorów Projektu Centrum 

Polska-Azja, a Izba wesprze Spółdzielców w ekspansji na rynek chiński, 

wietnamski oraz indonezyjski. 



 

 

Nadchodzące wydarzenia  

2 września 2019 r., Polsko-Egipskie Forum Biznesu, Warszawa 

Uprzejmie informujemy, że Krajowa Izba Gospodarcza wspólnie z Polską 

Agencją Inwestycji i Handlu, pod auspicjami Ministerstwa Przedsiębiorczości i 

Technologii organizuje Polsko - Egipskie Forum Biznesu z okazji wizyty w Polsce 

Minister Inwestycji i Współpracy Międzynarodowej Egiptu Dr SaharNasr. Forum 

odbędzie się w dniu 2 września 2019 r. w siedzibie KIG, Warszawa,  

ul. Trębacka 4, spotkanie rozpocznie się o godz. 11.30.  

Pani Minister towarzyszy kilkunastoosobowa grupa przedstawicieli biznesu.  

Po krótkiej części oficjalnej odbędą się rozmowy bilateralne polskich i egipskich 

przedstawicieli biznesu. 

LISTA OSÓB Z EGIPTU UCZESTNICZĄCYCH W FORUM 

1. Dr. Sahar Nasr - Minister of Investment and International  Cooperation  

of the Arab Republic of Egypt; 

2. Mr. Hosam Rafik Mohamed Alkaweesh – Ambassador of Egypt  

to the Republic of Poland; 

3. Amb. Reda Bebars - Advisor to the Minister for International Cooperation 

and Supervisor of the European Cooperation Sector, Ministry of Investment 

and International Cooperation;  

4. Mr. Khaled Mohamed El-Hassan – Senior Officer of Joint Committeees  

for Economic Cooperation and Bilateral Relations, Ministry of Investment  

and International Cooperation;  

5. Ms. Sally Ahmed Mahmoud – Economic Researcher at the European 

Cooperation Sector, Ministry of Investment and International Cooperation;  

6. Ms. Sahar Ibrahim – Senior Country Officer, Europe Region, Promotion 

Sector, General Authority for Foreign Investment and Free Zones; 

7. Mr. Tarek Mostafa Hashem – Promotion Manager, General Authority for 

Suez Canal Economic Zone. 

Targi żywności IV kwartał 2019 r. Korea Płd.: 

 1. "2019 Kwangju International Food Fair" 14 - 17 listopada 2019 Strona: 

www.foodshow.kr; 

http://www.foodshow.kr/


 

 

 2. "2019 Busan International Food Fair" 29 listopada - 2 grudzień 2019 

www.bofood.kr; 

 3. "7th World Food Fair 2019" 30 listopad - 01 grudzień 2019 

www.worldfoodexpo.co.kr. 

9 września 2019 r., XX Międzynarodowe Targi BALTEXPO 2019, Gdańsk 

Międzynarodowe Targi Morskie BALTEXPO to największe w Polsce i jedno  

z najbardziej prestiżowych w Europie wydarzeń poświęconych gospodarce 

morskiej, organizowane co dwa lata nieprzerwanie od 1982 r. Tematyka 

BALTEXPO obejmuje głównie obszary gospodarki morskiej w tym m.in. 

offshore, infrastruktura portów i przemysłu morskiego, logistyka w transporcie 

morskim. 

Na XX Jubileuszowych Międzynarodowych Targach BALTEXPO 2019 Prezes Izby 

weźmie udział w Debacie Premierów "Dwadzieścia razy dookoła BALTEXPO", 

która odbędzie się 9 września o godz. 13.45 w  AmberExpo Gdańsk.  

Więcej o wydarzeniu na: https://baltexpo.ztw.pl/ 

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.  

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  

http://www.bofood.kr/
http://www.worldfoodexpo.co.kr/
https://baltexpo.ztw.pl/


 

 

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 
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