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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. 

 

Apel Polsko-Chińskiej Izby Gospodarczej - Partnera Izby Polska-Azja  

W związku pojawieniem się nowego groźnego koronawirusa w Wuhanie  

i groźbą rozprzestrzenienia się go na całe Chiny, Izba wyszła z inicjatywą 

pomocy w zwalczaniu nowego koronawirusa poprzez zorganizowanie zbiórki 

pieniężnej w Polsce z przeznaczeniem na zakup niezbędnych środków 

medycznych i ochronnych. Planujemy zakup w Polsce i wysłanie do Chin 

środków medycznych i ochronnych potrzebnych do ochrony przed 

koronawirusem, takich jak m.in. maseczek, rękawiczek, okryć głowy, fartuchów, 

okularów, itp.  

Zwracamy się gorącą prośbą o wsparcie finansowe naszej inicjatywy  

oraz o ew. osobiste zaangażowanie się w realizację tego przedsięwzięcia. 

Nasza inicjatywa jest skoordynowana z działaniami Ambasady ChRL  

w Warszawie oraz chińskim Czerwonym Krzyżem. 

Kontakt: Czarek Chen, tel. 668881849 Zbyszek He, tel. 601856868 Anna Cheng, 

tel. 607171518 (księgowanie)  

Konto: Odbiorca: Chińsko-Polska Izba Gospodarcza Bank Santander  

Nr. Konta: PL 46 1090 1694 0000 0001 3585 4333  

Tytuł zapłaty: Darowizna na rzecz Wuhan  



 

 

CHIŃSKO - POLSKA IZBA GOSPODARCZA ul.Obrzeżna 5, XIp, Lok.1, 02-692 

Warszawa Tel: +48-22 3291323, email: office@cigpl.org WECHAT(微信号

):CIGPL660926888 

Bardzo dziękujemy wielu osobom za zaangażowanie w pozyskaniu  

w magazynach całej UE środków medycznych i ochronnych potrzebnych  

do ochrony przed korona wirusem. 

 

Rozpoczął się azjatycki Rok Szczura 

Kierownictwo Izby złożyło naszym Partnerom okolicznościowe życzenia  

z informacją o działalności i członkach Izby z przekierowaniem na strony 

internetowe, a także z opisem Projektu Centrum Polska-Azja - przekształcenia  

7 największych w UE azjatyckich centrów handlowych w azjatyckiego Miasto 

Biznesu. Życzenia przygotowano w 4 wersjach językowych. Zakończyła się akcja 

wysyłkowa do Chin i Korei, trwa do Wietnamu. 

 

Nowi członkowie  

SIPMA S.A. 

SIPMA S.A. to producent nowoczesnych maszyn rolniczych. SIPMA S.A. jest 

solidną firmą zbudowaną na zasadach zrównoważonego rozwoju,  

która wykorzystuje najnowsze technologie i metody zarządzania.  

Jej innowacyjne technologie produkcji i maszyny rolnicze zmieniają wizerunek 

polskiego rolnictwa i kreują nowe trendy w produkcji rolniczej. Polityka obsługi 

klienta stała się imperatywem działalności firmy, opartym  

na wysokiej jakości produktach, niezawodnych usługach i kompleksowym 

dostępie do oryginalnych części zamiennych. W wyniku wieloletniej działalności 

SIPMA S.A. stworzyła unikalne możliwości produkcyjne i serwisowe dla klientów 

indywidualnych jak i instytucjonalnych. 

SIPMA S.A. 

ul. Budowlana 26 

20-469 Lublin 

info@sipma.pl 

www.sipma.pl 

mailto:office@cigpl.org
mailto:info@sipma.pl
http://www.sipma.pl/


 

 

Wydawnictwo Media4Business 

Media4Business sp. z o. o. jest wydawcą prestiżowych czasopism branżowych 

(typu B2B), skierowanych do najwyższego szczebla managerów transportu, 

logistyki i produkcji. Przekazywanie najświeższych informacji, przydatnych  

w codziennej praktyce zawodowej w tych sektorach, informowanie  

z wyprzedzeniem o najważniejszych zmianach prawnych, finansowych, 

podatkowych sprawia, że osoby zarządzające tymi branżami przygotowują się 

do nadchodzących wyzwań wraz z lekturą kolejnych wydań: Transport 

Managera. Logistics Managera i Production Managera. 

Wszystkie tytuły obudowane są nowoczesnymi portalami internetowymi, 

mobilnymi aplikacjami na telefony komórkowe oraz konferencjami 

branżowymi. 

Od 2013 r. M4B wydaje ogólnopolski dwumiesięcznik Transport Manager (TM), 

wspomagający właścicieli i managerów średniej i dużej wielkości firm 

zajmujących się towarowym transportem drogowym, spedycją i logistyką w 

zarządzaniu tymi przedsiębiorstwami. Redakcja TM organizuje każdego roku dla 

tej samej grupy managerów 5 bezpłatnych konferencji. Raz w roku wiosną jest 

organizowana flagowa, dwudniowa konferencja tego tytułu - Forum 

Managerów Transportu i Logistyki. 

Od 2016 r. M4B wydaje dwumiesięcznik Production Manager, skierowany do 

kadry zarządzającej firm produkcyjnych i procesami okołoprodukcyjnymi. 

Od 2018 r. M4B wydaje dwumiesięcznik Logistics Manager (LM), poświęcony 

zarządzaniu łańcuchami dostaw. Jego główną grupą docelową są managerowie 

logistyki, zatrudnieni w firmach produkcyjnych, dystrybucyjnych i logistycznych. 

Zarówno PM, jak i LM organizują rocznie 4 konferencje dla swoich czytelników. 

Media4Business Sp. z o.o. 

ul. Pniewskiego 18 

60-692 Poznań 

info@transport-manager.pl 

www.transport-manager.pl 
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U Członków Izby 

MAG Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o. 

Morska Agencja Gdynia otrzymała prestiżową nagrodę w kategorii „Agenci 

Portowi”! 

25 listopada 2019 roku odbyła się w Hamburgu Gala zorganizowana  

przez wydawcę czasopisma International Bulk Journal – IBJ – The IBJ Awards 

2019, na której wręczane były nagrody za szczególne osiągnięcia w wielu 

dziedzinach związanych z gospodarką morską, a w szczególności morskim 

obrotem towarów masowych. W trakcie Gali The IBJ AWARD 2019 statuetkę 

odebrał Wiceprezes Zarządu Krzysztof Laskowski  i Dyrektor Wojciech Kowalski 

(Director of Chartering and Agency Departament). Ta prestiżowa nagroda  

to ogromna satysfakcja i olbrzymie uznanie dla załogi już niedługo blisko 70-

letniej Morskiej Agencji Gdynia i znakomita reklama na krajowym  

i międzynarodowym morskim rynku obsługi armatorów statków. 

 

W 2019 r. tabor MAG 68 razy objechał kulę ziemską. Przeładowali 1000 śmigieł 

dla elektrowni wiatrowych. Przewieźli na morzu i koleją ponad 20 000 tys. 

kontenerów. Obsługują lwią część statków, która zawija do Polski.  

 

Pronar Sp. z o.o. 

Gigant polskiego rolnictwa – Pronar nagrodzony w rankingu tygodnika 

„Wprost” 

Już po raz trzeci tygodnik „ Wprost” opracował ranking „Złotej Setki Polskiego 

Rolnictwa”. Znalazły się w nim przedsiębiorstwa z branży spożywczej i rolniczej, 

które prowadzą działalność na terenie Polski. Firma Pronar została 

uhonorowana nagrodą specjalną z okazji 30-lecia istnienia firmy, a statuetkę 

osobiście odebrał nasz prezes Sergiusz Martyniuk.  

Termo-rex S.A. 

Termo-rex ma umowę z PKN Orlen za 14,8 mln złotych 

Spółka zależna Termo-rex S.A. zawarła z PKN Orlen umowę na prace związane  

z wymianą kotłów na instalacji Claus VII, Claus I oraz Claus VIII w Zakładzie 

https://pronar.pl/gigant-polskiego-rolnictwa-pronar-nagrodzony-rankingu-tygodnika-wprost/
https://pronar.pl/gigant-polskiego-rolnictwa-pronar-nagrodzony-rankingu-tygodnika-wprost/


 

 

Produkcyjnym PKN Orlen w Płocku. Łączna wartość umowy wynosi 14,8 mln zł. 

Prace objęte umową będą realizowane od marca do listopada 2020 r.  

Źródło: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Termo-Rex-ma-umowe-z-PKN-

Orlen-za-14-8-mln-zl-7802749.html 

 

Sekcja Chiny  

8 stycznia 2020 r. 

W GD Poland o realizacji Projektu Centrum Polska-Azja i wykorzystaniu 

Platformy Internetowej GD dla promocji naszych produktów w Chinach. 

Omówienie styczniowych przyjazdów i spotkań firm z 4 prowincji. Omówienie 

nowych tras kolejowego Jedwabnego Szlaku i ich cenników w relacjach Polska-

Chiny. 

9 stycznia 2020 r. 

W siedzibie GD Poland spotkanie z chińskimi inwestorami zainteresowanymi 

rynkiem Białorusi.  

12 stycznia 2020 r. 

Przedstawiciele firm członkowskich wzięli udział w zorganizowanym przez  

Polskie Centrum Studiów nad Prawem i Gospodarką Chin Seminarium  

pt. “Współpraca gospodarcza z ChRL w perspektywie konfliktu amerykańsko-

chińskiego”. Seminarium organizowane było  w ramach programu Dialog 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

13 stycznia  2020 r. 

W Wólce Kosowskiej spotkanie z dyrektorem na Europę i Afrykę SDM. 

Omówiono dotychczasową współpracę firmy z polskimi partnerami, możliwości 

powołania w oparciu o potencjał z Projektu Centrum Polska-Azja stałego 

przedstawicielstwa w Warszawie. 

15 stycznia 2020 r. 

Spotkanie z prezesem chińskiego Centrum Logistycznego e-handlu, omówienie 

możliwości wprowadzenia do dystrybucji polskich produktów, prezentacja 

oferty polskich firm transportowych. 

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Termo-Rex-ma-umowe-z-PKN-Orlen-za-14-8-mln-zl-7802749.html
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Termo-Rex-ma-umowe-z-PKN-Orlen-za-14-8-mln-zl-7802749.html


 

 

28 stycznia 2020 r. 

Spotkanie kierownictw Izb Polska-Azja, Chińsko-Polskiej IG, Polsko-Gruzińskiej. 

Uzgodniono współpracę w roku 2020 udział firm gruzińskich w Projekcie 

Centrum Polska-Azja. 

30 stycznia 2020 r. 

W GD Poland Chińsko-Polska Izba Gospodarcza wraz z Izbą Polska-Azja gościły 

delegację administracji handlowej Indonezji. W spotkaniu i dyskusji wzięła 

udział Pani Ambasador Indonezji. Przedstawiliśmy Projekt Centrum Polska-Azja 

i ofertę współpracy.  

 

Sekcja Indonezja 

29 stycznia 2020 r. 

W siedzibie Ambasady Indonezji spotkanie z Panią Ambasador i działem 

ekonomicznym. Podsumowano: współpracę w 2019, wyniki forów i wspólnie 

inicjowanych B2B, udział Pani Ambasador w Forum Dyplomatycznym  

w Białymstoku i na Kongresie TSL w Ożarowie. Spotkanie zorganizowała 

Przewodnicząca Sekcji Indonezja pani Monika Barzyc.  

30 stycznia 2020 r. 

W GD Poland Chińsko-Polska Izba Gospodarcza wraz z Izbą Polska Azja gościły 

delegację administracji handlowej Indonezji. W spotkaniu i dyskusji wzięła 

udział Pani Ambasador Indonezji. Przedstawiliśmy Projekt Centrum Polska-Azja 

i ofertę współpracy. Spotkanie przygotowała i poprowadziła Przewodnicząca 

Sekcji Indonezja Pani Monika Barzyc.  

 

Sekcja Korea 

16 stycznia 2020 r. 

W siedzibie Hansei omówienie stanu przygotowań do Forum Innowacyjności 

Polska-Korea, budowania list partnerów robót instalacyjnych na budowach LG, 

SK i Hyundai, współpraca firm kosmetycznych i certyfikacja produktów na rynek 

koreański. 



 

 

18 i 20 stycznia 2020 r. 

W Kobierzycach spawacze energetyczni firm członków Izby przeprowadzali 

testy spawalnicze na najnowocześniejszych w świecie koreańskich agregatach 

spawalniczych.  

24 stycznia 2020 r. 

W siedzibie Hansei Polska przy tradycyjnym świątecznym koreańskim posiłku 

omówiono: wyniki testów spawalniczych dla LG Chem, udział firm koreańskich 

w Projekcie Centrum Polska-Azja oraz polski udział w tragach "Matka i Dziecko" 

w Seulu. 

29 stycznia 2020 r. 

W siedzibie Hansei o konsekwencjach nowego wirusa na aktywność 

koreańskich firm w nawiązywaniu relacji z Polską, przygotowania do wizyty 

koreańskich firm sektora elektrotechnicznego w następnym tygodniu. 

30 stycznia  2020 r. 

W HANSEI Polska omówiono komplikacje w realizacji uzgodnionych misji, 

konferencji i B2B ze względu na wirusa w Azji, przygotowania do spotkań 

podwykonawców na budowach inwestorów koreańskich i przygotowania  

do Forum Innowacyjnych Firm Polska-Korea. 

 

Sekcja Euroazjatycka Unia Celna,  Kraje Azji Centralnej  

8 stycznia 2020 r. 

Spotkanie z Przewodniczącym Sekcji Unia Celna, Kraje Azji Centralnej. 

Omówiono sytuację polskich inwestorów na Białorusi, w Uzbekistanie  

i w Kazachstanie. Udział firm z tych krajów w realizacji Projektu Centrum 

Polaka-Azja, program planowanego spotkania z Ambasadorem Białorusi  

i programu studiów podyplomowych menedżerów z Białorusi w Polsce. 

26 stycznia 2020 r. 

W związku powołaniem na Wiceministra Spraw Zagranicznych Kazachstanu  

J.E. Pan  Margułan Baimukhan dotychczasowy Ambasador Kazachstanu  

w Polsce zaprosił kierownictwo Izby Polska-Azja na przyjęcie z okazji 

zakończenia misji Ambasadora w RP. Dziękujemy za owocną współpracę. 



 

 

Cieszymy się z tego, że dotychczasowi Ambasadorowie  Kazachstanu w Polsce 

awansują: w 2018 J.E. Altay Abibullayev powołany na Prezesa Zarządu 

„Centrum im. Nursułtana Nazarbajewa ds. Rozwoju Dialogu Ekumenicznego  

i Cywilizacyjnego”.  

W 2019 J.E. Margułan Baimukhan powołany na Wiceministra Spraw 

Zagranicznych Kazachstanu. 

Wielkie gratulacje i życzenia sukcesów w nowych i życiowych i zawodowych 

rolach! 

 

Sekcja Wietnam 

13 stycznia 2020 r. 

Spotkanie z Prezesem Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Wólka 

Center. Omówiono realizację Projektu Centrum Polska-Azja, organizację 

komunikacji w czasie budowy S7 węzeł Lotnisko - Tarczyn , przygotowania  

do inauguracji Roku Szczura. 

19 stycznia 2020 r. 

Relacja z powitania Nowego Roku Szczura Społeczności Wietnamskiej w Polsce, 

Warszawa Hotel Sangate 2010. Relacja telewizyjna  na  https://lnkd.in/g6fqgx8 

Panu Ambasadorowi, liderom społeczności wietnamskiej na Mazowszu 

dziękujemy za zaproszenie i wiele okazywanej życzliwości. Rok 2019 był bardzo 

intensywny we współpracy z organizacjami biznesu wietnamskiego w UE.  

W 2020 planujemy intensywne działania w związku z Projektem Centrum 

Polska-Azja i realizacji umowy o wolnym handlu UE Wietnam. 

 

W spotkaniu mazowieckiej diaspory wietnamskiej uczestniczyli J.E. Ambasador 

Socjalistycznej Republiki Wietnamu i liczni przedstawiciele Ambasady, 

Ambasador Wietnamu w Katarze ( były Ambasador Wietnamu w Warszawie), 

liderzy i członkowie: Stowarzyszenia Wietnamczyków w Polsce, Europejskiego i 

Polskiego Stowarzyszenie Przedsiębiorców Wietnamskich, liderzy Chińsko-

Polskiej Izby Gospodarczej, Stowarzyszenia Turcja-Polska, Stowarzyszenia 

Wolka Center i Izby Przemysłowo Handlowej Polska-Azja. 

https://lnkd.in/g6fqgx8


 

 

19 stycznia 2020 r. 

W czasie przywitania Nowego Roku przez diasporę wietnamską Prezes Izby 

spotkał się  i rozmawiał  z J.E. Nguyen Hoang Ambasadorem Wietnamu  

w Kuwejcie (były Ambasador SRW w Warszawie) o konsekwencjach napięć 

politycznych i militarnych na gospodarki Krajów Zatoki, możliwości współpracy 

firm polskich i wietnamskich na rynkach arabskich, budowie bazy absolwentów 

uczelni warszawskich wśród administracji i biznesu wietnamskiego. 

24 stycznia 2020 r. 

W siedzibie AZA polsko-wietnamskiego lidera w handlu nowoczesną odzieżą 

omówiono udział firmy w Projekcie Centrum Polska-Azja, współpracę firmy  

z polskimi firmami sektora TSL oraz współpracę z firmami kurierskimi 

dystrybucji Europa –Azja. 

 

Pozostałe wydarzenia  

3 stycznia 2020 r. 

Spotkanie kierownictwa Izby z Wójt i Wice Wójtem gminy Lesznowola  

w sprawie stanu realizacji Projektu Centrum Polska-Azja, możliwości lokalizacji 

na terenie Gminy firm sektora BPO obsługujących azjatyckich partnerów. 

8 stycznia 2020 r. 

Spotkanie z przedstawicielami firm ochrony, przygotowanie całościowej oferty 

dla azjatyckich firm na Mazowszu.  

8 stycznia  2020 r. 

W warszawskiej siedzibie JAKON omówienie udziału polskich firm budowlanych 

w inwestycjach koreańskiego kapitału w Polsce. Wykorzystanie oferty JAKON  

w gminach podwarszawskich w Projekcie Centrum Polska-Azja. 

9 stycznia 2020 r. 

Spotkanie z firmami ubezpieczeniowymi, przygotowanie całościowej oferty 

ubezpieczeniowej dla azjatyckich Centrów Handlowych w Wólce Kosowskiej.  

9 stycznia 2020 r. 



 

 

Spotkanie z Mag. Heinz M. Pascherem Managing Partner Poland / Partner 

Zarządzający Konsulent der ABA – AUSTRIAN BUSINESS AGENCY für POLEN  

i UNICONSULT Wick & Partner. Omówienie możliwości współpracy z firmami 

kapitału austriackiego we wspólnych działaniach na terenie Azji. Koordynacja 

pobytów delegacji biznesu azjatyckiego w Centralnej Europie, udział firm 

austriackich w Forum Innowacyjności Polska Korea. 

10 stycznia 2020 r. 

W siedzibie Izby spotkanie z Prezes EXPO MAZURY, Partnera Izby od 2017 roku. 

Omówiono harmonogram wystaw i targów i udział firm Izby w Targach 

HORECA. 

10 stycznia 2020 r. 

Spotkanie z przedstawicielami członka Izby Intercontinental, omówiono 

specjalna ofertę pobytową w Hotelu dla azjatyckich gości Izby.  

13 stycznia 2020 r. 

Spotkanie z polskimi firmami jubilerskimi, omówiono możliwości promocji  

na rynkach wschodnich produktów premium firm jubilerskich. 

14 stycznia 2020 r. 

Spotkanie z poseł Bożeną Żelazowską wiceprzewodniczącą Komisji Samorządu, 

członkiem Komisji Mniejszości Narodowych. Omówiono udział Poseł  

w spotkaniach noworocznych diaspory azjatyckiej na Mazowszu, organizacji 

mazowieckiego Kongresu Azjatyckiej Przedsiębiorczości, współpracy  

z azjatyckimi Izbami Gospodarczymi. 

14 stycznia  2020 r. 

Spotkanie z kierownictwem TUV SUD Polska. Omówiono udział TUV  

w pozyskiwaniu sprawdzonych Partnerów na azjatyckich rynkach, udział firmy 

w Projekcie Centrum Polska-Azja, udział firmy w całościowej ofercie dla 

Bałkanów i Krajów Centralnej Azji. 

15 stycznia 2020 r. 

Spotkanie z kierownictwem polskich firm wykonawstwa energetycznego, 

omówienie możliwości budowy konsorcjum polskich firm budowlanych 



 

 

wyspecjalizowanych w realizacji kontraktów infrastruktury energetycznej, 

gazowej i utylizacji odpadów, oferta dla LG Chem, SK i Hyundai Eng. 

15 stycznia 2020 r. 

Spotkanie z przedstawicielami firm rzemieślniczych Mazowsza, omówienie 

możliwości współpracy z deweloperami kapitału azjatyckiego na rynku 

warszawskim. 

15 stycznia 2020 r. 

Spotkanie liderów mazowieckiej diaspory firm azjatyckich z wice-wójtem 

Lesznowoli. 

15 stycznia  2020 r. 

Liderom azjatyckiej biznesowej diaspory na Mazowszu prezes Izby przedstawił 

stan realizacji Projektu Centrum-Polska. Mamy już silną reprezentację biznesu 

chińskiego, tureckiego, arabskiego, koreańskiego. Poszukujemy kolejnych 

partnerów z Japonii i Indii. 

16 stycznia 2020 r. 

W siedzibie ACTION omówienie realizacji Projektu Centrum Polska-Azja, 

możliwości dystrybucji poprzez Action towarów uzbeckich, koreańskich  

i kazachskich. 

16 stycznia 2020 r. 

Spotkanie z reprezentantami Hotelu InterContinental (członek Izby), omówiono 

udział Hotelu w Programie Centrum Polska-Azja, organizację forów i konferencji 

w 2020 roku. 

16 stycznia 2020 r. 

Spotkanie z przedstawicielami Fundacji Ekonomii Humanistycznej - 

organizatorami Tygodnia Gospodarki Światowej, który odbędzie się 2-6.03.2020 

na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Prezes Izby Janusz Piechociński 

weźmie udział w seminarium o wyzwaniach globalnej gospodarki. 

17 stycznia 2020 r. 

Spotkanie Prezesa Izby z kierownictwem Eko-Energii. Omówiono 

dotychczasowa współpracę i możliwości udziału firmy na energetycznych  

https://www.linkedin.com/in/janusz-piechoci%C5%84ski-58aba853/detail/recent-activity/
https://www.linkedin.com/in/janusz-piechoci%C5%84ski-58aba853/detail/recent-activity/


 

 

i chemicznych budowach z udziałem firm kapitału amerykańskiego  

i koreańskiego. 

20 stycznia 2020 r. 

W Urzędzie Gminy Bielany o współpracy z miejscową przedsiębiorczością, 

wymianie studentów i młodzieży. W siedzibie członka Izby Feniks Recykling  

o nowych technologiach w utylizacji odpadów i przygotowaniach do Forum 

Innowacji Polska-Korea. 

21 stycznia 2020 r. 

Konferencję naukową dedykowaną 20-leciu badań koniunktury w sektorze 

bankowym prowadzonym przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH. 

Konferencji towarzyszyła Debata Ekspercka organizowana w formule 

wypracowanej przez Instytut QUANT TANKpt. „Sytuacja w gospodarce polskiej  

i sektorze bankowym”. W przerwach Prezes Izby przeprowadził rozmowy  

z kierownictwem Uczelni o możliwości zwiększenia liczby Obcokrajowców  

na Studiach Podyplomowych SGH.  

22 stycznia 2020 r. 

W Urzędzie Gminy Nadarzyn uzgodniono termin spotkania liderów azjatyckiego 

biznesu na Mazowszu z kierownictwem Gminy i przedstawicielami miejscowej 

przedsiębiorczości. Omówione zostaną możliwości udziału tych firm w Projekcie 

Centrum Polska-Azja. 

24 stycznia 2020 r. 

W siedzibie Izby spotkanie z przedstawicielami polskiego rzemiosła. Omówiono 

możliwości składania ofert na warszawskim i mazowieckim rynku budowlanym 

deweloperom kapitału azjatyckiego. 

24 stycznia 2020 r. 

W Warszawie odbyła się Wielka Gala Sylwetki i Marki 30-lecia Wolności RP 

Ogólnopolski Program Umacniania Wiarygodności zorganizowana  

przez Partnera Izby Przedsiebiorcy.PL. Dziękujemy przedstawicielom wielu firm 

za deklarację bliskiej współpracy. 

25 stycznia 2020 r. 



 

 

Po raz 26 w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie, odbyła się 

Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu, wieńcząca XXIX edycję konkursu Lider 

Polskiego Biznesu.  

27 stycznia 2020 r. 

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie importerów surowców spożywczych  

i kosmetycznych, w tym substancji z kokosa z Wietnamu, Sri Lanki i Indonezji. 

Omówiono problemy w pozyskaniu wiarygodnych partnerów i problemy 

transportowe.  

27 stycznia 2020 r. 

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie z największymi dystrybutorami polskiej 

żywności halal, eksportującymi dla społeczności islamskiej w Zachodniej 

Europie i Północnej Afryce. Omówiono możliwości eksportu na rynki azjatyckie  

i wykorzystanie sieci dystrybucyjnych dla polskich kosmetyków i słodyczy. 

Producentów tych produktów prosimy o oferty na info@polandasia.com 

28 stycznia 2020 r. 

Spotkanie z polskimi jubilerskimi firmami sektora premium, omówiono 

możliwości w ramach realizacji Projektu Centrum Polska-Azja dotarcia do 

bardzo konkurencyjnych, ale tez wysokomarżowych rynków japońskiego, 

koreańskiego, chińskiego i singapurskiego.pur 

30 stycznia  2020 r. 

W Azjatyckich Centrach Handlowych w Wolce Kosowskiej pełna mobilizacja  

i realizacja apelu władz Gminy Lesznowola w zakresie podwyższonej ostrożności 

działań i wykonywania zaleceń służb sanitarnych w związku z wirusem  

w Chinach. 

Nadchodzące wydarzenia 

12-14 lutego 2020 r., Techmilk 2020, Mikołajki 

Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej, Wydział Nauki o Żywności, 

Uniwersytet Warmińsko−Mazurski w Olsztynie zaprasza 12-14 lutego 2020 

roku na XXI Seminarium pt. „Postęp techniczny w przetwórstwie mleka" - 

TECHMILK, która odbędzie się w Mikołajkach. 

Więcej o wydarzeniu: www.uwm.edu.pl 

mailto:info@polandasia.com


 

 

21 lutego 2020 r., BeFe BABYFAIR & Business Meeting 2020, Seul, Korea Płd. 

termin : 21. 02. 2020 

miejsce : KOEX (sala Grand Ball Room 101-102) Seoul 

wsparcie dla klientów : 

* 1 osoba z każdej firmy 

* Bilet lotniczy max 900 USD (rozliczenie po cenie biletu) 

* Hotel Peyto Samseong (1 twin bed room ze śniadaniem) 

* Check-in 20 luty / Check-out 22 luty (2 noce) 

* Bilet na bus Limousine : 2/20 lotnisko ->  hotel, 2/22 hotel ->  lotnisko 

* Tłumacz (angielski, chiński, japoński) 

* Obiad w dniu targów tj 21.02.2020 

Produkty : Infant and Maternity Supplies (Including all consumer products, 

food, cosmetics, care products, strollers) 

Koordynatorem naboru na wyjazd jest Partner Izby Przemysłowo-Handlowej 

Polska- Azja Hansei Polska. 

Zaproszenie jest kierowane do firm związanych z szeroko pojętą branży 

artykułów dla dzieci i mam. 

Po zgłoszeniu chęci udziału przez firmy na beata.szwed@hansei.pl zostanie 

przesłany  formularz zgłoszeniowy. 

Ilość miejsc dofinansowanych jest ograniczona. 

3 marca 2020 r., Transport Manager Meeting, Katowice 

Spotkajmy się na Transport Manager Meeting w Katowicach Z nowym rokiem 

2020 zaczynamy kolejną edycję konferencji Transport Manager Meeting. Jak 

zawsze startujemy w Katowicach, w tym roku 3 marca – wstęp wolny. Prof. 

Adam Marianski wyjaśni na czym polegają wątpliwości, które znów pojawiły się 

wokół odliczania VAT-u od zakupów paliwowych, opłacanych kartami 

paliwowymi. Maciej Wroński omówi unijny Green deal, Pakiet Mobilności, 

Brexit, sprawę nacisków na osie i inne potencjalne problemy stojące przed 

firmami transportowymi, związane z unijnymi inicjatywami transportowymi. 

Uczestnicy naszej konferencji dowiedzą się również czy Niemcy jednak otworzą 

rynek pracy dla ukraińskich kierowców i jakie mogą być tego konsekwencje  

dla polskich przewoźników. Zapisy pod linkiem: https://lnkd.in/d2vqk96 
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5-7 marca 2020 r., Medical Fair India, Mumbaj, Indie 

W dniach 5-7 marca 2020 r. odbędą się w Mumbaju targi Medical Fair India. 

Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń branży medycznej i opieki zdrowotnej 

odbywające się już od 25 lat. 

Targi skupiają firmy promujące najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne 

na rynku medycznym, stwarzając możliwość wymiany doświadczeń 

i bezpośrednich spotkań przedstawicieli świata medycyny, nauki i biznesu.  

Na targach prezentowane będą: 

▪ aparatury i instrumenty medyczne; 

▪ wyposażenie szpitali, klinik i gabinetów medycznych (meble, wyposażenie 

medyczne, sprzęt medyczny jednorazowego); 

▪ sprzęt laboratoryjny, rehabilitacyjny, fizjoterapeutyczny; 

▪ sprzęt wykorzystywany w medycynie ratunkowej i ratownictwie medycznym; 

▪ techniki komunikacji oraz informacji. 

www.medicalfair-india.com 

13-15 marca 2020 r., XXVI Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej 

AGROTECH, Targi Kielce, Kielce 

Największe targi rolnicze AGROTECH już od 13 do 15 marca 2020 roku  

w Targach Kielce. AGROTECH w Targach Kielce to największa w Polsce i licząca 

się w Europie, wystawa techniki rolniczej, organizowana w halach 

wystawienniczych. Warto wiedzieć, że Międzynarodowe Targi Techniki 

Rolniczej to także największa wystawa targowa w kraju, spośród wszystkich 

branż gospodarki. Liczby mówią same za siebie: rekordowa powierzchnia  

w roku 2019 - ponad 66 000 metrów kw. i ponad 75 000 zwiedzających. 

Wszechstronna, międzynarodowa ekspozycja i przeszło 750 wystawców z 21 

krajów świata. 

Więcej o wydarzeniu na: https://www.targikielce.pl/agrotech 

1 kwietnia 2020 r., Polish Graphic Design Awards 2019  

Rusza trzecia edycja konkursu PGDAwards poświęconego komunikacji wizualnej 

w 2019 roku. Wśród Partnerów Izba Przemysłowo-Handlowa Polska Azja. 

Przegląd PGDAwards to największy w Polsce branżowy konkurs rokrocznie 

prezentujący realizacje ze wszystkich istniejących dziedzin grafiki użytkowej. 

PGDAwards to 16 kategorii i 42 podkategorii konkursowych pozwalających 

http://www.medicalfair-india.com/
https://www.targikielce.pl/agrotech


 

 

obiektywnie ocenić wszystkie dziedziny designu wizualnego. PGDAwards  

to konkurs na najlepsze identyfikacje wizualne, plakaty, kroje pism, ilustracje, 

wydawnictwa, magazyny i gazety, infografiki, wayfinding, opakowania, motion 

graphics, digital media oraz projektowanie eksperymentalne i studenckie. 

Zakończeniem PGDAwards będzie uroczyste wręczenie nagród w ramach 

konferencji PGDTalks w Warszawie w dniach 6-7 czerwca 2020 roku. Informacji 

techniczne: Zgłoszenia i cena uczestnictwa zależne są od terminu nadsyłania 

prac konkursowych. Ostateczny termin zgłoszeń upływa 1 kwietnia 2020 roku. 

Do 3 lutego 2019 roku można zgłaszać prace w cenie 25 złotych. Ostateczny 

termin zgłoszeń upływa 1 kwietnia 2020. Więcej informacji: 

https://lnkd.in/ghBKApv Kontakt: Rene Wawrzkiewicz, organizator konkursu, 

+48 502-220-681, info@polishgraphicdesign.com 

1-4 kwietnia 2020 r., XVII Edycja Międzynarodowych Targów Halal MIHAS 

2020, Kuala Lumpur, Malezja 

MATRADE, Malezyjska Agencja ds. Rozwoju Handlu Zagranicznego uprzejmie 

informuje o rozpoczęciu naboru na misję wyjazdową dla importerów  

i dystrybutorów  w związku z 17 edycją Międzynarodowych Targów halal 

MIHAS 2020, które odbędą się w Międzynarodowym Centrum Handlowo 

Wystawienniczym MITEC w Kuala Lumpur, Malezja w dniach 1-4 kwietnia 2020 

roku. 

Strona internetowa targów: www.mihas.com.my 

Wyjazd do Malezji odbędzie się w dniach 30 marca - 3 kwietnia 2020.   

Spotkania z malezyjskimi producentami w formule B2B przewidziane są na 

dzień 31 marca 2020 roku. Uczestnicy mogą skorzystać z bezpłatnego 

zakwaterowania (5 dni/4 noce w dniach od 30 marca do 3 kwietnia 2020 roku) 

oraz transportu lokalnego (hotel-spotkania B2B-wystawa MIHAS). 

17 edycja targów MIHAS gościć będzie wystawców z ponad 30 krajów świata,  

a w trakcie targów promowane będą m.in. następujące produkty i usługi: 

a) Towary konsumpcyjne halal (produkty rolno-spożywcze, produkty 

przetworzone oraz gotowe do spożycia, czekolada&produkty mleczarskie, olej 

palmowy, kokosowy, owoce egzotyczne, wyroby cukiernicze, drób&owoce 

https://lnkd.in/ghBKApv
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morza, napoje, chemia spożywcza, emulgatory&składniki spożywcze, produkty 

ziołowe); 

b) Nieżywnościowe produkty halal (perfumy, wyroby toaletowe, kosmetyki, 

środki czystości); 

c) Farmaceutyki halal (pielęgnacja anti-age, antyoksydanty, leki, szczepionki, 

witaminy, napoje i żywność prozdrowotna, suplementy diety). 

Zainteresowane firmy prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do dnia 21 lutego 2020 r. 

na adres: warsaw.paulina@matrade.gov.my 

22-23 kwietnia 2020 r., Targi Transportu i Spedycji TRANSPORTEX oraz Salon 

Logistyki i Magazynowania LOGISTEX, Expo Silesia, Sosnowiec 

Targi TRANSPORTEX to wydarzenie, na które zapraszamy dyrektorów  

i właścicieli firm transportowych, przewoźników, producentów i dystrybutorów 

poszukujących rozwiązań w zakresie technologii i usług transportowych, 

właścicieli taboru transportowego, spedytorów, przedstawicieli firm 

kurierskich, kierownictwo portów i terminali przeładunkowych, dostawców 

usług logistycznych oraz inwestorów. 

Salon Logistyki i Magazynowania LOGISTEX to wydarzenie, którego celem jest 

prezentacja najnowszych technologii i rozwiązań z zakresu zarówno logistyki, 

jak i magazynowania. Jego odbiorcami są przede wszystkim  właściciele firm 

logistycznych, przedstawiciele sieci handlowych, osoby zarządzające centrami 

logistycznymi i magazynowymi, przedstawiciele sektora publicznego, a także 

inwestorzy oraz deweloperzy powierzchni magazynowych. 

Więcej o wydarzeniu na: https://old.exposilesia.pl/logistex/pl/ 
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