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Aktualności z działalności Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja 

 

Szanowni Państwo!  

Niniejszym przekazujemy kolejne informacje dotyczące aktualnych działań Izby 

Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja oraz firm członkowskich. W przypadku 

zainteresowania, prosimy o kontakt na adres info@polandasia.com. 

Zachęcamy również do zapoznawania się z najnowszymi informacjami 

publikowanymi na stronie Izby www.polandasia.com oraz publikacjami  

na profilu LinkedIn Prezesa Izby, a także na profilu Izby na Twitterze  

oraz Facebook’u. 

 

Epidemia zmieniła świat wokół Nas 

Zmieniła funkcjonowanie biznesu, firm i ludzi. Wirus zmusza nas do nowych 

aktywności i znajdowania odpowiedzi na rzeczywiste i wielkich rozmiarów 

niebezpieczeństwa. Od 15 marca także Izba Polska Azja przeszła na pracę 

zdalną. Nasze zaangażowanie od początków lutego wspólnie z Partnerskimi 

Organizacjami Biznesu z Azji dało nam dodatkową wiedzę, ale też pozwoliło  

na utrzymanie dobrych relacji z dotychczasowymi kontrahentami i partnerami. 

Dzisiaj okazuje się skuteczne w organizacji do Polski potrzebnych nam środków 

medycznych i ochronnych. W tym celu powołaliśmy Centrum Pomocy  

i Informacji Izby Polska-Azja. Nie chcieliśmy stać bezczynnie tylko zrobić  

to co możemy, pomóc innym i szukać pomocy dla Członków Izby. Dziękuję 

bardzo tym wszystkim, którzy w ramach swoich kompetencji podjęli  

się nowych zadań: tłumaczą, prowadzą korespondencję, weryfikują popyt  

z podażą, rozwiązują problemy logistyczne czy płatnicze w handlowych  

i kooperacyjnych relacjach Polska-Azja. 

        Janusz Piechociński 

     Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja  
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Harmonogram działań Izby w czasie epidemii koronawirusa 

Przez cały luty trwały intensywne działania Izby w celu pozyskania materiałów 

sanitarnych do Chin, Korei, Wietnamu. Wspieraliśmy Chińsko-Polską Izbę 

Gospodarczą w organizacji zbiórki, zakupu sprzętu i organizacji transportu.   

11 marca 2020 r. Apel Prezesa Izby  

Do Członków i Partnerów Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja  

 Szanowni Państwo! 

Konsekwencje koronawirusa są coraz bardziej widoczne i kosztowne  

dla przedsiębiorczości. Blisko 97 proc. ankietowanych przedsiębiorców obawia 

się wpływu koronawirusa na ich biznes, a 73 proc. już odczuwa skutki ataku 

wirusa z Wuhan – wynika z badania przeprowadzonego przez Business Centre 

Club w zeszłym tygodniu. W związku z tym przygotowaliśmy wiele ofert, 

propozycji i działań dla naszych Członków i Partnerów na I półrocze 2020 roku. 

W związku z rosnącymi zagrożeniami i podjętymi, nie tylko na poziomie państw 

i samorządów, decyzjami ograniczającymi przemieszczanie się, organizacje misji 

i spotkań, forów, kongresów czy spotkań B2B nie tylko Izba, jej Członkowie  

i Partnerzy muszą znacząco zmodyfikować dotychczasowe formy działania  

i zachowując maksymalne bezpieczeństwo sanitarne i biznesowe, podjąć nowe 

formy podtrzymujące relacje gospodarcze Azja –Polska, tak aby w maksymalnie 

dobrej kondycji, z najmniejszymi stratami przejść przez ten trudny okres. 

Jednocześnie, dzisiaj kiedy nadeszły duże utrudnienia w kontaktach i azjatycko-

polskim dialogu, nie możemy zaniechać podtrzymywania skutecznych relacji, 

usprawniania ciągów kooperacyjnych, solidarnego wspierania się w redukcji 

strat wynikłych ze zdarzeń nadzwyczajnych. 

Nie znamy jeszcze pełnego zakresu problemów i czasu ich występowania,  

ale nie zapominajmy dzisiaj, w tym trudnym momencie, że trzeba wprowadzać 

zmiany i jeśli to możliwe ograniczać straty i czas funkcjonowania dla biznesu  

i przedsiębiorczości tych zagrożeń. 

Trzeba także monitorować zaistniałe problemy, aby po przejściu epidemii  

i jej konsekwencji, wprowadzić także do funkcjonowania biznesu niezbędne 

trwałe zmiany i zabezpieczenia na przyszłość. 



 

 

W tej sytuacji podstawowymi formami działania Izby Przemysłowo-Handlowej 

Polska Azja zostają:  wideokonferencje, telekonferencje, webinaria. 

Intensyfikować będziemy internetowe kontakty z Partnerami reprezentującymi 

azjatycki biznes w UE: Izby, Stowarzyszenia, działy ekonomiczne Ambasad, 

przedstawicielstwa Agencji Handlu i Inwestycji, filie europejskie azjatyckich 

firm. 

Epidemia nie może na miesiące zamrozić naszych kontaktów, uniemożliwić 

wymianę informacji gospodarczych czy totalnie zakłócić ciągi kooperacyjne. 

Prosimy więc o nadsyłanie wszelkich informacji o problemach Waszych firm,  

o potrzebnych produktach, materiałach czy usługach. Będziemy przekazywać  

te informacje do naszych Partnerów, szukać alternatywy czy pilnej a potrzebnej 

interwencji naszych politycznych, administracyjnych czy gospodarczych 

Partnerów. 

W takich sytuacjach sprawdza się bowiem przesłanie, że „Razem możemy 

więcej”. 

16 marca 2020 r.   

Ruszyło Chińsko-Polskie Centrum Pomocy i Informacji. Chińsko-Polska Izba 

Gospodarcza, Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Azja i GD Poland wraz  

z Przedsiebiorcy.PL utworzyły mechanizm pomocowy dla polskich i chińskich 

firm. Informacje prosimy przesyłać w języku chińskim, polskim czy angielskim 

na: Info@polandasia.com, office@cigpl.org, office@gdpoland.pl. 

W następnych dniach uzgodniono powołanie kolejnych sekcji narodowych 

Centrum Pomocy i Informacji Izby Polska-Azja. 

Na dużą skalę były i są rozsyłane i propagowane w Internecie na wielu 

portalach poniższe informacje po polsku i angielsku. Prosimy wedle potrzeb  

o wykorzystanie tych informacji w zakresie działań Waszych firm.  

Społecznie rolę koordynatorów pełnią: 

Chiny  - Felix Wang 

Unia Celna, Azja Centralna - Czesław Skarżyński 
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Wietnam - Hoang Xuan Khang 

Korea - Janusz Kwon i Joseph Dong 

Kraje Arabskie - Hazem Yacoub 

Indonezja - Monika Barzyc-Denisiewicz 

Jednak wszystkie sprawy dla sprawnej dystrybucji zadań przekazujemy 

bezpośrednio do Izby na info@polandasia.com  

Prosimy o intensyfikację Waszych działań w Internecie wokół Programu 

Centrum Pomocy i Informacji Izby Polska-Azja  

 

Eurasian-Polish Support and Information Center 

The outbreak of coronavirus brings very serious threats to entrepreneurship 

and is a serious threat to many companies. 

Polish-Asian Chamber of Commerce together with Przedsiebiorcy.pl have 

created a support mechanism for Polish and companies from Customs Union 

Countries (Russia, Belarus, Kazakhstan, Armenia), Central Asia and the 

Caucasus’ region. 

Please send all information about problems for your companies, about needed 

proucts, materials or services. 

We will pass this information to our Partners, look for an alternative or urgent 

and needed intervention of our political, administrative or business Partners.  

In such situations, the message that “we can do more together” – works. 

Please send information in Polish, Russian or English to: info@polandasia.com 

 

Chinese-Polish Support and Information Center 

The outbreak of coronavirus brings very serious threats to entrepreneurship 

and is a serious threat to many companies. 

https://poczta.home.pl/appsuite/
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Chinse-Polish Chamber of Commerce together with Polish-Asian Chamber of 

Commerce and Przedsiebiorcy.pl have created a support mechanism for Polish 

and Chinese companies. 

Please send all information about problems for your companies, about needed 

proucts, materials or services. 

We will pass this information to our Partners, look for an alternative or urgent 

and needed intervention of our political, administrative or business Partners.  

In such situations, the message that “we can do more together” – works. 

Please send information in Polish, Chinese or English to: info@polandasia.com, 

office@cigpl.org, office@gdpoland.pl. 

 

Polish-Korean Support and Information Center 

The outbreak of coronavirus brings very serious threats to entrepreneurship 

and is a serious threat to many companies. 

Polish-Asian Chamber of Commerce together with Hansei Polska and 

Przedsiebiorcy.pl have created a support mechanism for Polish and Korean 

companies. Please send all information about problems for your companies, 

about needed proucts, materials or services. 

We will pass this information to our Partners, look for an alternative or urgent 

and needed intervention of our political, administrative or business Partners.  

In such situations, the message that “we can do more together” – works. 

Please send information in Polish, Korean or English to: info@polandasia.com, 

jdong@hansei.pl. 

 

Polish-Arabic Support and Information Center 

The outbreak of coronavirus brings very serious threats to entrepreneurship 

and is a serious threat to many companies. 
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Polish-Asian Chamber of Commerce together with Przedsiebiorcy.pl have 

created a support mechanism for Polish and Arabic companies. 

Please send all information about problems for your companies, about needed 

proucts, materials or services. 

We will pass this information to our Partners, look for an alternative or urgent 

and needed intervention of our political, administrative or business Partners.  

In such situations, the message that “we can do more together” – works. 

Please send information in Polish, Arabic or English to: info@polandasia.com 

 

Support and Information Center 

The outbreak of coronavirus brings very serious threats to entrepreneurship 

and is a serious threat to many companies. 

Polish-Asian Chamber of Commerce together with Przedsiebiorcy.pl have 

created a support mechanism for Polish and foreign companies in the field of 

TSL sector services. 

Members of the Polish-Asian Chamber of Commerce: 

  

• CIL FREIGHT POLAND  

• CSL INTERNATIONALE SPEDITION,  

• MBB LOGISTICS, 

• MORSKA AGENCJA GDYNIA,  

• POLISH FORWARDING COMPANY,  

• RELOPACK SOLUTIONS,  

• WML FOODS,  

• XSPEDYCJA 

• Cargo-Partner 

 

are at your disposal, can provide all information, serach for the Best solution, 

use their potential to reduce costs and delivery time. The listed companies 
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have over 200 representative offices in the vast majority, not only Asian, 

seaports and airports.  

 

Please send all information about problems for your companies, about needed 

proucts, materials or services. 

We will pass this information to our Partners, look for an alternative or urgent 

and needed intervention of our political, administrative or business Partners.  

In such situations, the message that “we can do more together” – works. 

Please send information in Polish, Arabic or English to: info@polandasia.com 

 

Centrum Pomocy i Informacji Izby Polaka-Azja 

Przykładowe komunikaty: 

1. Po kilku telefonach do branży drobiarskiej:  

• w skupie spadły ceny kurczaków;  

• w niezłej sytuacji duże ubojnie, bo mają stałe umowy z sieciami;  

• zaczyna się kryzys małych przedsiębiorstw związanych z rynkiem 

lokalnym i tradycyjnymi hurtowniami oraz branżą HORECA; 

2. Rząd Indonezji podjął decyzję o tymczasowej eliminacji wszelkich 

ograniczeń importowych wobec cebuli i czosnku, co oznacza brak 

konieczności uzyskiwania przez eksporterów kosztownych i długotrwałych 

pozwoleń. Nowa regulacja jest ważna do 31 maja 2020 r. 

 

Singapur natomiast pilnie poszukuje dodatkowych źródeł dostaw 

produktów rolno-spożywczych, w tym przede wszystkim: produktów 

świeżych (dla wypełnienia luki w produktach importowanych z Australii) 

takich jak nabiał (mleko, jogurty, sery, masło, śmietana), warzywa (np. 

brokuły, papryka, sałaty). Jest także zapotrzebowanie na warzywa mrożone, 

gotowe dania mrożone (np. pizza), owoce morza, makarony, warzywa w 

konserwach, sosy do spaghetti i dań gotowych.  

 

Jesteśmy w ciągłym kontakcie z Przewodniczącą Sekcji Indonezja Izby.  
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Prosimy o przesłanie ofert.  

 

Zainteresowani polscy producenci mogą zgłaszać swoje zainteresowanie 

podjęciem współpracy bezpośrednio do Ambasady RP w Singapurze 

( joanna.dopierala-konkolowicz@msz.gov.pl) lub Zagranicznego Biura 

Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Singapurze 

( magdalena.smolak@paih.gov.pl) 

3. Rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich upoważnił lokalnych 

importerów/dystrybutorów do zakupów w ramach budowania strategicznej 

rezerwy żywności. W chwili obecnej (31.03) jest możliwe natychmiastowe 

zamówienie do 100 ton mięsa z certyfikatem halal (kurczak, wołowina, 

baranina) z dowozem lotniczym zorganizowanym przez stronę ZEA. 

Zainteresowani polscy producenci mogą zgłaszać swoje zainteresowanie 

podjęciem współpracy bezpośrednio do Zagranicznego Biura 

Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w  

Dubaju (michal.bakula@paih.gov.pl). 

4. Sektor TSL sygnalizuje: coraz trudniej znaleźć możliwości przewozu drogą 

lotnicza ładunków Chiny-UE .  

5. Olbrzymia aktywność diaspory azjatyckiej w Polsce: Chińczycy ściągają 

maseczki. Koreańczycy testy i kombinezony. Wietnamczycy testy i maseczki. 

6. Uwaga, na rynku pojawiło się wielu sprzedających maseczki  

bez certyfikatów UE, a często zapewne z fałszowanymi dokumentami ponoć 

wydanymi przez Organy Certyfikujące.  

7. Poszukujemy etanolu 95-echo w dużych ilościach do produkcji płynów 

odkażających. Zakład produkcji koszul chce rozpocząć produkcję maseczek 

szukamy szybkich dostaw stosownych materiałów – kontakt 

info@polandasia.com. 

 

 

Przykłady działania firm członkowskich  

Awenta – producent systemów wentylacyjnych - bierze udział w zbiórce  

na rzecz Powiatowego Szpitala w Mińsku Mazowieckim. 
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Cervi Robotics – twórca technologii w obszarze IoT i producent bezzałogowych 

statków powietrznych – z wykorzystaniem 8 drukarek 3D produkcje potrzebny 

sprzętu medycznego (przyłbice, gogle czy jednorazowe zawory oddechowe do 

respiratorów). W związku z dużym odzewem ze strony szpitali (zamówienia na 

ponad 2500 sztuk przyłbic), które Cervi Robotics jest w stanie wyprodukować. 

Jednakże zapasy materiału potrzebnego do wyprodukowania takiej ilości 

środków powoli się kończą, dlatego też zwracamy się do Was z prośbą  

o wsparcie tej inicjatywy. Pomagajmy razem! 

LINK DO ZBIÓRKI: https://zrzutka.pl/ah7rzg 

 

GD Poland  - największe w Europie Środkowo-Wschodniej centrum handlowe - 

Kierownictwo GD wraz z innymi azjatyckimi Centrami Handlowymi w Wólce 

Kosowskiej przekazywało Izbie i Władzom Gmina Lesznowola cenne informacje 

o przebiegu epidemii w Azji, podjęło stanowcze działania w zakresie 

wzmocnienia bezpieczeństwa sanitarnego. 

Panowie Han Baohua (prezes GD Poland i Przewodniczący Chińsko-Polskiej Izby 

Gospodarczej) oraz Feliks Wang Przewodniczący Sekcji Chiny Izby Polska-Azja 

zaangażowali się w poszukiwanie dostępnego w Azji sprzętu sanitarnego, 

przywrócenia dostaw w ciągach kooperacyjnych, odblokowywania polskiego 

eksportu i weryfikacji przysyłanych  Azji ofert. Obecnie weryfikują wiarygodność 

azjatyckich Partnerów i terminowość dostaw. 

 

Global Point – właściciel marki Jeger – farb i efektów dekoracyjnych do ścian  

i mebli - przekazał 3 tysiące przyłbic ochronnych dla Centrum Zarządzania 

Kryzysowego we Wrocławiu.  Zaś I Klinice Ginekologii i Położnictwa  

we Wrocławiu 5000 nitrylowych rękawiczek jednorazowych oraz 20 przyłbic 

wielokrotnego użytku. Dodatkowo, 10 000 rękawiczek jednorazowych, 

oraz 100 litrów płynu do dezynfekcji szpitalowi przy ul. Koszarowej  

we Wrocławiu. 

Kancelaria Adwokacka Szymańczyk Roman Deresz zgłosiła swoje pełne 

wsparcie dla podmiotów dotkniętych skutkami pandemii. Zespół specjalistów 

dostosował do panujących realiów tryb pracy tak, aby można było w razie 

potrzeby poradzić się specjalistów w dziedzinie prawa za pośrednictwem, maila 

telefonu, skype, lub dowolnego narzędzia komunikacji. Ich newsletter będzie  

https://zrzutka.pl/ah7rzg?fbclid=IwAR00IRL5NDWeQaBibFtC1YSCQaJAlqoTxiEYofyGRo8o2ZBHDXFXfnE0SxQ


 

 

w najbliższym czasie poświęcał wiele tematyce radzenia sobie ze skutkami 

koronawirusa. Będą w nim między innymi informować o tym, jak można 

poradzić sobie z trudnościami jakie obecna sytuacja stawia przed 

przedsiębiorcami, oraz przedstawiać będzie prawne analizy zapowiadanych 

rozwiązań prawnych opisujących warunki pomocy dla przedsiębiorstw  

i przedsiębiorców.  

MBB LOGISTICS – dostawca usług fulfilment dla branży e-commerce - wspiera 

NZOZ Szpital im. Prof. Zbigniewa Religi w Słubicach. Firma przekazała również 

12 tysięcy maseczek we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Słubicach.  

Społeczność Wietnamczyków w Polsce (w tym działacze Stowarzyszenia 

Przedsiębiorców Wietnamskich i Stowarzyszenia Wólka Center) i producent 

zupek Vifon kupili w Wietnamie testy na obecnie panującego wirusa  

oraz ochronne kombinezony i rękawiczki. Dary zostały przekazane Ministerstwu 

Zdrowia. Z tej partii 500 testów trafi do powiatu piaseczyńskiego 

Wsparli: 

1. Polski Czerwony Krzyż: 850 maseczek wielokrotnego użytku,  

z przeznaczeniem dla ponad 750 pacjentów zakładów opiekuńczo-leczniczych 

(prowadzonych przez PCK w Warszawie i okolic) oraz ich 

opiekunów/lekarzy/pielęgniarek. 

2. Urząd Dzielnicy Włochy: 150 maseczek wielokrotnego użytku,  

z przeznaczeniem dla urzędników, wciąż wykonujących swoją pracę w tym 

trudnym okresie. 

3. Wciąż na bieżąco działa akcja #VNJestesmyzWami, dostarczyliśmy w ramach 

wsparcia dla lekarzy i innych pracowników służby zdrowia, już tysiące posiłków. 

Społeczność wietnamska wspiera szpitale, funkcjonariuszy i wszystkich 

pracującym na pierwszej linii ognia. Przekazaliśmy: Urząd Gminy Raszyn: 

przekazano 1200 maseczek, 500 par rękawiczek. 200 maseczek dla Komendy 

Policji w Raszynie, 200 maseczek dla strażaków w Raszynie. 

26 marca 2020 r. społeczność wietnamska w Polsce przekazała 500 szt. 

bawełnianych maseczek ochronnych i 500 szt. rękawiczek ochronnych  

jako darowiznę dla Szpitala Św. Anny w Piasecznie. Przekazali również 

Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu przy ul. Banacha w Warszawie: 1000 szt. 

bawełnianych maseczek ochronnych, 1000 szt. rękawiczek ochronnych i 20 L 

https://www.facebook.com/hashtag/vnjestesmyzwami?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBcjSRREwWqhNZXTJMYBRDK5Hzha3Z1tVpBCno-1S19k-P3ieTCIqQOH8LS6oDcc_u5QvzUi-jNHKDlzd75HohmvQ8R1BtDizCfnuTdca_jp2anAs-LfkAbZl9z3DuZz5xXHZxsquEGqODu-yBAmI1JV5rHB3jaHtQmganpfZi2PsbsqemaG_r-XJfp1kfd04AU1Aq8k97IGo3WBmlqmhRbWbKF0QgFxUWBcDj6llCEf0oD6fymAfsVT_NL9wiuffdqsxK1eh35KptiN2JY7pCX3v52OQQjZzIxetyrrQn9kQ5RqNgvhh5SpjLeJDhG1Fw-B7V_LuKjUwrsZ_blnzYx7A&__tn__=%2ANK-R


 

 

płynu do dezynfekcji rąk. Przekazali także Urzędowi Gminy Lesznowola:  

200 maseczek ochronnych i 10 L płynu do dezynfekcji rąk (z przeznaczeniem lda 

pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Straży Pożarnej - 

pracownicy obu jednostek codziennie dostarczają żywność do wielu osób 

objętych kwarantanną na terenie gminy Lesznowola). 

27 marca 2020 r.  przekazali: Instytutowi Matki i Dziecka w Warszawie: 1000 

szt. maseczek wielorazowych, 500 par rękawiczek. Na apel pielęgniarek szybko 

zorganizowaliśmy 200 szt maseczek wielorazowych dla Szpitala Bielańskiego  

w Warszawie. Przekazaliśmy także Komendzie Powiatowej Policji w Piasecznie 

300 szt. maseczek wielorazowych - z przeznaczeniem dla funkcjonariuszy, 

którzy również codziennie narażają życie w imię bezpieczeństwa nas 

wszystkich. W drodze jest również 4100 szt szybkich testów na obecność 

koronawirusa, które zostaną przekazane szpitalom w Polsce jako darowizna od 

społeczności wietnamskiej w Polsce 

Restauracje wietnamskie masowo uczestniczą w spontanicznych  

i zorganizowanych akcjach dostarczania darmowych posiłków dla szpitali 

(akcja #VNJesteśmyzWami, na dzień 26.03.2020 dostarczyli już ponad 1600 

posiłków dla lekarzy i ratowników w szpitalach, a także duże ilości suchego 

prowiantu). 

29 marca 2020 r. wylądował w Warszawie samolot z darem od społeczności 

wietnamskiej w Polsce oraz firmy VIFON Wietnam. Przekazali w darze polskim 

szpitalom i instytucjom: 4100 szt. testów na obecność koronawirusa Sars-Cov-2. 

Testy są na bazie diagnostyki genetycznej, zgodnej z wytycznymi WHO, dają 

wynik do 2 godzin. Projekt pomocowy został sfinansowany w jednej połowie 

przez firmę VIFON Wietnam, a w drugiej połowie przez społeczność 

wietnamską (zorganizowano społeczną zbiórkę funduszy). Zestawy testów 

dotarły do Polski w dniu 29 marca 2020 r. na pokładzie samolotu z Hanoi 

(#LOTDoDomu) i zostaną rozdysponowane przez polskie Ministerstwo Zdrowia 

w następujący sposób: 

1. Firma Vifon Wietnam przekazuje: 

• 2100 szt. testów dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku. 

2. Społeczność wietnamska w Polsce oraz Wietnamscy Absolwenci Polskich 

Uczelni przekazują: 

https://www.facebook.com/hashtag/vnjeste%C5%9Bmyzwami?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAuZj2u9zB9ExSoRbu33NfTYiwOxkYDH1MRJpeXP4UwLvrAbLrYqyQaRF_k0vqqlK1m03JayffdfkzDYldnLgVcxeImQNmN0UGiTVyWHX4d6jW6WeiwJVrnc5ygoqzZ3ISIdko4tM8rc0h7zxEaVN967D-kVKrtNV9ZFNR3_QUSlHGN97O21da0G-OKaNgK6yIfOl-m4kW6ILLw5p4DpyOokpKsTSGG6EkfOvz6BoZZf-vrfhdiiYLJiElHq36hM8uzbGQYqXMoRJehC7--nG3u4PhjsG0yZRvHxwvhIOv1ALcp4kSo41YrMTko9uV_myTWiNBpNgQFVRJJKcj_A6lKfA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lotdodomu?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDhH3whpbB9JBJmaI6fE1YIypCeewN7QUirj58aAt6p3tV9OYIhVfFqTG06pTrsHonrJdvFoRkC4_GtlNCvr8zbHZfN4QtLiRhDCfoFt0DIOkgvK7HRWJVQSNu0H8y6LVMKn9bQAsXsun2Dq5Uwk6D8kADrAE4dVhWs4jR8Tq9kOMS_A2Q6YAG8LEgx-vPA4VYqEo7opMHrC7n9L68zTghL3eYk2ILm5Waay2WY6Ar3shMimOforObwNKaY5byf2gGNffO5qDpjXuRwgGwTls8t55BNDKy472bGsDGTXDdFUMBk6QCnsYoxjegtViLHiBQRkrDg2_GolKJCR2U26MXFbZckEAxVHnss9VoA_ZaGuFfU_vbj5YP0bksDwIOSOawk_4T-5VN7ZPVFNszjG2QbTLEJqRnx31epxKBbEcai8uD6xzj1QbBGjN5q3wFdHG7Iry4wGVdNijcts83EbExJtrXobJcnW0JRPxiB6ZO714Fc1BJw77no&__tn__=%2ANKH-R


 

 

• 1000 szt. testów dla Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie, 

• 500 szt. testów dla Powiatu Piaseczyńskiego, reprezentowanego przez 

Starostę Piaseczyńskiego, 

• 200 szt. testów do dyspozycji dla poszczególnych instytucji wg uznania 

Ministerstwa Zdrowia RP. 

• 150 szt. testów dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. 

Biegańskiego w Łodzi. 

• 150 szt. testów dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. N. 

Balickiego w Łodzi. 

Wraz z zestawami testów dostarczone zostały także 1000 szt. kombinezonów 

ochronnych i duża ilość rękawiczek ochronnych jako dar społeczności 

wietnamskiej – do rozdysponowania za pośrednictwem polskiego Ministerstwa 

Zdrowia. 

Sohbi Craft Poland – producent części dla przemysłu motoryzacyjnego -  chce 

wesprzeć firmy produkcyjne. Każda firma może ich wziąć pod uwagę jako opcję 

awaryjną/tymczasową. Udostępni maszyny, siły robocze i może skoordynować 

przeniesienia produkcji czy maszyn itd. Postarają się wesprzeć w procesie 

produkcyjnym. Ponadto, chce wesprzeć szpitale poprzez wykorzystanie swoich 

maszyn i produkcję niezbędnego sprzętu medycznego. 

Partner Izby QubicGames przekaże część przychodów osiągniętych  

ze sprzedaży gier w II kwartale 2020 na walkę z wirusem i wesprze polską 

służbę zdrowia  przekazując  22.000 szt. certyfikowanych, profesjonalnych 

maseczek o wartości  ponad 300 tysięcy złotych. Logistykę zakupu i dostaw 

zorganizowały: Termo-rex S.A. i Cargo Partner. 

 

Dziękujemy wszystkim firmom i osobom za pomoc i zaangażowanie w walkę  

z COVID-19! 

 

Nowi Członkowie Izby  

Spectre Solutions Sp. z o.o. 



 

 

Spectre Solutions to producent innowacyjnej automatyki i robotyki.  

Zespół Spectre Solutions tworzą konstruktorzy, specjaliści i managerowie  

o długim stażu aktywności na rynku, którzy mają doświadczenie  

w projektowaniu i prowadzeniu projektów mających na celu tworzenie 

innowacyjnych produktów z zakresu informatyki, automatyki i robotyki.  

Swoje doświadczenie zdobywali zarówno na rynku polski jak i na rynkach 

zagranicznych. Oferta Spectre Solutions obejmuje dwa rozwiązania w zakresie 

dronów dedykowanych do różnych zastosowań.  

 

Spectre Solutions Sp. z o.o. 

Al. Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa 

e-mail: kontakt@spectre.solutions 

www.spectre.solutions 

 

Działania Izby do 15 marca 2020 r.   

2 marca 2020 r.   

Spotkanie w Warszawie z kierownictwem BZK Group - największej grupy rolno-

spożywczej w Polsce. Omówiono Projekt Centrum Polska-Azja i możliwości 

zwiększenia eksportu do krajów Azji. 

2 marca 2020 r.   

W GD Poland zakończono porozumieniem udział firm z Krajów Kaukazu  

w Projekcie Centrum Polska-Azja. Już wkrótce zostanie otwarty pawilon 

ekspozycyjny produktów gruzińskich. Na platformie e-handlu pojawią się 

produkty z Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu. 

2 marca 2020 r.    

W Ambasadzie Uzbekistanu spotkanie z Ambasadorem. Omówiono  

przygotowania do otwarcia Centrum Ekspozycyjno – Sprzedażowego 

Uzbekistanu w Wólce Kosowskiej. 

mailto:kontakt@spectre.solutions
http://www.spectre.solutions/
https://www.linkedin.com/in/janusz-piechoci%C5%84ski-58aba853?miniProfileUrn=urn%3Ali%3Afs_miniProfile%3AACoAAAtjlzoBaygiboDbwpx-8cSyFaqMoiVHZ7g


 

 

2 marca 2020 r.    

W GD Poland spotkanie przedstawicieli Izb: Chińsko-Polskiej Izby Gospodarczej, 

Polsko-Gruzińskiej i Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja. Omówiono 

współpracę w 2020 roku. 

3 marca 2020 r.    

W Krakowie Prezes Izby Janusz Piechociński spotkał się z Prezesem Eko-Energii. 

Omówiono doświadczenia firmy w realizacji inwestycji i modernizacji  

z azjatyckimi partnerami. 

3 marca 2020 r.    

Prezes Izby Janusz Piechociński był gościem Tygodnia Gospodarki Światowej na 

Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, gdzie wygłosił prezentację "O 

współczesnych problemach gospodarczych".  

3 marca 2020 r.    

Spotkanie z organizatorami Tygodnia Gospodarki Światowej, na którym 

omówiono zasady funkcjonowania Izby Polska-Azja i możliwości odbywania 

staży studenckich w krajach Azji w nowym roku akademickim. W spotkaniu 

uczestniczył Prezes Relopack Solutions Pan Marcin Królski. 

4 marca 2020 r.    

W siedzibie Vindexus S.A. omówienie pogarszającej się sytuacji w realizacji 

płatności, rosnących potrzeb factoringu i ściągania wierzytelności.  

4 marca 2020 r.    

W siedzibie Izby spotkanie Sekcji Wietnam. Omówienie konsekwencji epidemii 

koronawirusa dla relacji polsko-wietnamskich, funkcjonowania restauracji 

wietnamskich w Warszawie i realizacji Projektu Centrum Polska-Azja. 

4 marca 2020 r.    

Spotkanie z kierownictwami firm budowlanych rynku kolejowego. Omówienie 

wzrostu cen materiałów i robocizny na rynku polskim, możliwości eksportu 



 

 

usług budowlanych na Bałkany i współpracy w modernizacjach na kolejowym 

Jedwabnym Szlaku. 

4 marca 2020 r.    

Spotkanie z kierownictwem Partnera Izby Stowarzyszenia Przedsiębiorcy.PL 

Omówiono ekspansję polskiej techniki kolejowej na Bałkanach i w Krajach Unii 

Celnej. 

5 marca 2020 r.    

W siedzibie ACTION S.A. spotkanie w sprawie dystrybucji polskich wyrobów  

w e-handlu do krajów Kaukazu, dystrybucji produktów bawełnianych  

z Uzbekistanu na rynkach Europy Zachodniej, zmianach w handlu i logistyce 

które wymusiła epidemia koronawirusa. 

5 marca 2020 r.    

Spotkanie z Prezesem Rubau Polska, członkiem kierownictwa Polsko-

Hiszpańskiej Izby Gospodarczej. Omówiono możliwości współpracy firm sektora 

budownictwa w infrastrukturze na rynkach Unii Celnej i Bałkanów, współpracę 

firm sektora TSL. 

5 marca 2020 r.    

W siedzibie Hansei Polska spotkanie o przygotowaniach do I Mazowieckiego 

Forum Współpracy Polska-Korea i serii B2B pomiędzy mazowieckimi polskimi 

firmami i firmami kapitału koreańskiego na Mazowszu. 

5 marca 2020 r.     

W siedzibie Hansei Polska o współpracy polskich firm na budowach LG Chem, 

SK i Polimerów w Policach. Uzgodnienie zasad współpracy przy poszukiwaniu 

podwykonawców przez inwestujące w Polsce firmy koreańskie 

8 marca 2020 r.    

Odbyła się IX edycja Global Mentoring Walk w Polsce. Prezes Izby Janusz 

Piechociński wziął udział we wspólnym  spacerze uznanych liderów i kobiet, 

które do tej roli aspirują. Udzielił wielu wypowiedzi o roli Kobiet  

we współczesnym biznesie. Spotkał się z Ambasadorami Indonezji i Korei, 



 

 

przedstawicielami departamentów ekonomicznych Ambasady amerykańskiej, 

szwajcarskiej i niemieckiej, kierownictwami największych międzynarodowych 

instytucji finansowych, Jolantą Kwaśniewską i  Urszulą Dudziak. 

9 marca 2020 r.   

 W siedzibie Hansei Polska omówiono stan naboru polskich wykonawców  

na budowę Polimerów Police, potrzebę spotkania polskich i koreańskich firm  

z miejscowym samorządem i administracją, przygotowaniami  

do mazowieckiego Forum Polska Korea 

9 marca 2020 r.   

W siedzibie GD Poland omówiono podjęte przez społeczność azjatyckich 

przedsiębiorców działania wobec zagrożeń koronawirusa, ograniczenia  

w dostawach z Azji do centrów handlowych i polskich importerów, 

uruchomienie e-platformy GD Poland. 

10 marca 2020 r.   

W siedzibie Izby spotkanie z Łukaszem Chacińskim z Cervi Robotics 

(www.cervirobotics.com ). Omówiono decyzję o przyznaniu wysokiego grantu 

NCBR na nowy projekt e-piłki nożnej, wprowadzenie na rynek nowego 

minidrona i popularyzację nowej generacji małych samolotów o starcie 

pionowym. 

11 marca 2020 r.    

Spotkanie z Adamem Dubanowskim z Everest Work Solution 

(www.everestws.com). Omówiono efekty współpracy z firma w pozyskiwaniu 

specjalistycznych kadr Indonezji i Wietnamie, planach współpracy z firmami 

kapitału koreańskiego Polsce i konsekwencjach korona wirusa dla branży 

Kapitał Ludzki. 

11 marca 2020 r.    

Seria spotkań i weryfikacja licznych ofert dostaw sprzętu. 

12 marca 2020 r.   

http://www.cervirobotics.com/
http://(www.everestws.com)/


 

 

Sekcja Unia Celna. Na SGH spotkanie delegacji z Białorusi w sprawie 

uruchomienia w październiku Studiów Podyplomowych SGH dla wyższej kadry 

menedżerskiej z Mińska i Grodna. 

12 marca 2020 r.   

Sekcja Unia Celna W siedzibie GD Poland spotkanie z delegacją białoruskich 

firm, które chcą wejść na rynek unijny z domami modułowymi z drewna. 

12 marca 2020 r.   

Chińsko-Polska Izba Gospodarcza, Izba Polska-Azja i GD Poland uzgodniły 

powołanie Centrum Pomocy i Informacji dla polskich i chińskich firm.  

W Centrum po chińsku, angielsku i polsku szukać będziemy skutecznych 

rozwiązań bieżących problemów. 

12 marca 2020 r.   

Spotkanie z delegacją z Białorusi. Omówiono dotychczasową współpracę, 

zagrożenia dla logistyki wynikające z konsekwencji koronawirusa i możliwości 

eksportu polskiej techniki do zbiórki, segregacji i utylizacji odpadów 

komunalnych. 

12 marca 2020 r.    

Wizyta Prezesa Izby w siedzibie Premium Rosa. Omówienie zapewnienia 

dostaw dla firmy azjatyckich komponentów i utworzenie nowych kanałów 

dystrybucji.  (https://premiumrosa.pl/) Premium Rosa to firma obecna  

na rynku polskim od ponad 10 lat, będąca certyfikowanym producentem soków 

NFC, syropów, suplementów diety, napojów funkcjonalnych, konfitur  

oraz ziołowo – owocowych herbat dla dzieci i kobiet. 

Nadchodzące wydarzenia  

19-21 czerwca 2020 r., XXVI Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej 

AGROTECH, Targi Kielce, Kielce 

AGROTECH w Targach Kielce to największa w Polsce i licząca się w Europie 

wystawa techniki rolniczej. W 2019 r. wystawa liczyła ponad 66 000 metrów 

kwadratowych i odwiedziło ją ponad 75 000 zwiedzających. Wszechstronna 

https://premiumrosa.pl/


 

 

międzynarodowa ekspozycja i przeszło 750 wystawców z 21 krajów świata to 

kolejny atut Targów AGROTECH. 

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

1 lipca 2020 r. Centrum Unijnych Projektów Transportowych,  Transportowe 

Obserwatorium Badawcze - Intermodal w Polsce – szansa czy wyzwanie? 

W Centrum Unijnych Projektów Transportowych zostało powołane 

Transportowe Obserwatorium Badawcze. Celem TOB jest wzmocnienie polityki 

opartej na dowodach poprzez stworzenie standardów oceny dotychczasowych 

działań inwestycyjnych finansowanych z funduszy UE (w przypadku CUPT  

z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko). TOB działa  

pod auspicjami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i we współpracy  

z Ministerstwem Infrastruktury. Zgodnie z założeniami, TOB umożliwia 

wymianę doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy wszystkimi partnerami 

społeczno-gospodarczymi na poziomie krajowym. Wspomaga budowę systemu 

ewaluacyjnego oraz bieżącego monitoringu procesów rozwojowych 

zachodzących w kraju i efektów prowadzonej polityki transportowej  

na obszarach miejskich i aglomeracyjnych w ujęciu krajowym i regionalnym. 

1 lipca 2020 r. odbędzie się kolejne spotkanie TOB „Intermodal w Polsce  

– szansa czy wyzwanie?” z udziałem Prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej 

Polska-Azja Janusza Piechocińskiego, który przedstawi prezentację „Rozwój 

handlu na szlaku Azja – Europa i jego wpływ na rynek usług logistycznych  

w Polsce” oraz w panelu dyskusyjnym „Transport intermodalny w Polsce – 

szansa czy wyzwanie?”.  

9-10 września 2020 r. Targi Transportu i Spedycji TRANSPORTEX oraz Salon 

Logistyki i Magazynowania LOGISTEX, Expo Silesia Sosnowiec 

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/ 

4-5 listopada 2020 r. Konferencja „Bezpieczeństwo i jakość produktów 

spożywczych i materiałów opakowaniowych”   

W dniach 4-5 listopada 2020 r. Członek Izby Polska-Azja TÜV SÜD Polska 

organizuje  Konferencję „Bezpieczeństwo i jakość produktów spożywczych i 

materiałów opakowaniowych” z udziałem Prezesa izby Polska-Azja Janusza 

Piechocińskiego, który przedstawi „Wymagania i zasady promocji polskich 

marek na rynkach azjatyckich”.  

Wypowiedzi medialne Prezesa Izby  

Handel i korona wirus 

http://poradnikhandlowca.com.pl/artykuly/janusz-piechocinski-handel-a-

koronawirus/ 

Koronawirus a działania władz i postawy społeczne 

 https://lnkd.in/gezqP9M 

Jak nie tracić biznesowych kontaktów  

https://kurier-kolejowy.pl/aktualnosci/35917/jak-nie-tracic-biznesowych-

kontaktow--w-czasie-epidemii-koronawirusa.html 

 W Mediach Narodowych o światowej gospodarce, wojnach handlowych  

i koronawirusie.  

https://www.youtube.com/watch?v=dAXOg2cqD_Y 

Dyplomacja ekonomiczna Polski z Azją. 

https://www.youtube.com/watch?v=Iui0FdpCoUo 

https://old.exposilesia.pl/logistex/pl/
http://poradnikhandlowca.com.pl/artykuly/janusz-piechocinski-handel-a-koronawirus/
http://poradnikhandlowca.com.pl/artykuly/janusz-piechocinski-handel-a-koronawirus/
https://lnkd.in/gezqP9M
https://kurier-kolejowy.pl/aktualnosci/35917/jak-nie-tracic-biznesowych-kontaktow--w-czasie-epidemii-koronawirusa.html
https://kurier-kolejowy.pl/aktualnosci/35917/jak-nie-tracic-biznesowych-kontaktow--w-czasie-epidemii-koronawirusa.html
https://www.youtube.com/watch?v=dAXOg2cqD_Y
https://www.youtube.com/watch?v=Iui0FdpCoUo


 

 

Zamiast polityki gospodarczej mamy zaklinanie rzeczywistości 

https://lnkd.in/gQ-7sW3 

Relacje Polska–Azja w dobie światowego kryzysu czyli nie pytaj co robią inni, 

powiedz co Ty robisz 

https://kurier-kolejowy.pl/aktualnosci/36054/relacje-polska---azja-w-dobie-

swiatowego-kryzysu-czyli-nie-pytaj-co-robia-inni--powiedz-co-ty-zrobi.html 

 

 

 

 

 

 

 

https://lnkd.in/gQ-7sW3
https://kurier-kolejowy.pl/aktualnosci/36054/relacje-polska---azja-w-dobie-swiatowego-kryzysu-czyli-nie-pytaj-co-robia-inni--powiedz-co-ty-zrobi.html
https://kurier-kolejowy.pl/aktualnosci/36054/relacje-polska---azja-w-dobie-swiatowego-kryzysu-czyli-nie-pytaj-co-robia-inni--powiedz-co-ty-zrobi.html

