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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 

Zamiast spotkań, konferencji, targów, seminariów - webinaria, telekonferencje, 

spotkania na odległość. Nadzwyczajne wydarzenia i ciosy COVID-19 także Izbę 

przeniosły do Internetu. Nie traciliśmy czasu, szukaliśmy nowych form 

aktywności i bardzo dużo uwagi poświęciliśmy promocji Izby i jej Członków, 

Waszej oferty. 

Zintensyfikowaliśmy nasze kontakty z firmami z Turcji, Macedonii i Białorusi. 

Odłożyliśmy też do „lepszych czasów” współorganizowane misje gospodarcze 

do Polski. 

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za wielki wysiłek wspierania służby zdrowia, 

organizacji dostaw sprzętu medycznego i sanitarnego. 

         

Janusz Piechociński 
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11-15 maja 2020 r., Online B2B z chińskimi przedsiębiorcami z prowincji 

Zhejiang  

W imieniu Polsko-Chińskiej Głównej Izby Gospodarczej (SinoCham) 

zapraszamy do udziału w spotkaniu B2B online: Chiny (Zhejiang) - Polska,  

w dniach 11-15 maja 2020 r.  

SinoCham we współpracy z China Chamber of Commerce for Import and Export 

of Machinery and Electronic Products (CCCME) oraz władzami lokalnymi 

prowincji Zhejiang w Chinach, zaprasza firmy z Polski do udziału  

w internetowym Spotkaniu B2B Chiny (Zhejiang) - Polska. 

Ponad sto firm kapitału chińskiego zarejestrowało się w wydarzeniu – 

informacje o firmach, jak i szczegóły wydarzenia oraz rejestracji dostępne są na: 

https://sinochampl.eventbank.com/event/spotkanie-b2b-online-chiny-

zhejiang-polska-21799/ 

W razie pytań, prosimy o kontakt pod adresem czajka@sinocham.pl 

 

Webinarium z chińskimi przedsiębiorcami 

29 kwietnia 2020 r. 

Ambasador CHRL w Warszawie J.E. Liu Guangyuan, Prezes Izby Przemysłowo-

Handlowej Polska-Azja Janusz Piechociński  i Przewodniczący Warszawskiej Izby 

Gospodarczej Marek Traczyk wzięli udział w webinarze, na który zarejestrowało 

się w Chinach ponad 1,5 tysiąca przedsiębiorców.  

Poniżej link do wystąpienia Prezesa Izby w czasie webinaru z chińskimi 

przedsiębiorcami 29 kwietnia (po chińsku przedstawił je widzom i słuchaczom) 

Przewodniczący Sekcji Chiny Izby Polska Azja Pan Felix Wang 

https://polandasia.com/aktualności/wystąpienie-prezesa-izby-w-czasie-

webinaru-z-chińskimi-przedsiębiorcami-29-kwietnia/ 

Webinar był szeroko transmitowany i omawiany chińskich mediach: 

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1665298028721377242&wfr=spider&for=pc 

https://sinochampl.eventbank.com/event/spotkanie-b2b-online-chiny-zhejiang-polska-21799/
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Do wszystkich uczestników webinaru dostarczono najnowszą prezentację Izby  

i Projektu Centrum Polska-Azja, która jest do pobrania na wszystkich stronach 

Izby. 

https://polandasia.com/aktualności/oferta-izby-polska-azja-oraz-centrum-

polska-azja/ 

Będziemy w maju realizować kolejne spotkania tego typu. Zaproponowaliśmy 

naszym partnerom z Chin z kolejnych prowincji spotkania branżowe.  

 

Sekcja Chiny Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja nawiązała współpracę  

z Chińskim Stowarzyszeniem Handlu Usługami, które wspiera firmy 

członkowskie Izby w zakupie Śródków sanitarnych dla Polski w Chinach. 

Stowarzyszenie wraz z Sekcją Chiny Izby od maja uruchomi kilka branżowych 

spotkań B2B i wystaw online, aby pomóc firmom w prowadzeniu działalności  

w tym trudnym czasie. Uzgodniono serię spotkań na tematy:  

• artykuły sanitarne i medyczne, 

• artykuły gospodarstwa domowego i prezenty, 

• maszyny, 

•  żywność, 

•  tekstylia. 

Udział w spotkaniach będzie bezpłatny. Telekonferencje będą zorganizowane  

w siedzibach Izby i GD Poland z udziałem diaspory mazowieckich chińskich 

przedsiębiorców i tłumaczeniem na polski.  

Prosimy o nadsyłanie uwag co do tematyki telekonferencji, branż i form 

przedstawienia ofert polskich firm info@polandasia.com 

 

Aktualności 

 

Rada UE zatwierdziła decyzję w sprawie zawarcia umowy o wolnym handlu 

między Unią Europejską a Wietnamem. Decyzja ta otwiera, po stronie UE, 

drogę do wejścia w życie tego porozumienia.  

https://polandasia.com/aktualności/oferta-izby-polska-azja-oraz-centrum-polska-azja/
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Gdy tylko wietnamskie Zgromadzenie Narodowe również ratyfikuje umowę, 

będzie ona mogła zacząć obowiązywać. Najprawdopodobniej stanie się to  

na początku tegorocznego lata. 

Przewiduje ona natychmiastowe zniesienie ceł obejmujących 65 proc. eksportu 

z UE do Wietnamu. Obrót resztą towarów - w tym motocyklami, samochodami, 

farmaceutykami, chemikaliami, winami, drobiem i wieprzowiną - ma być 

stopniowo liberalizowany w ciągu 10 lat. 

71 proc. wietnamskiego eksportu do UE będzie zwolnione z cła od pierwszego 

dnia obowiązywania umowy. Kolejne produkty mają być włączone na tę listę  

w ciągu siedmiu lat. Bezcłowy wietnamski wywóz wrażliwych produktów 

rolnych, takich jak ryż, czosnek lub jajka, ma być ograniczony. 

Umowa zakłada też zniesienie barier pozataryfowych w sektorze 

motoryzacyjnym, licencji eksportowych i importowych oraz procedur celnych. 

Wietnam zaakceptował znak "Made in EU" dla produktów nierolniczych  

i oznaczenia geograficzne 169 charakterystycznych produktów unijnych.  

Na podobnej zasadzie 39 wietnamskich produktów będzie chronionych w UE. 

Zgodnie z umową, przedsiębiorstwa w UE będą miały lepszy dostęp do usług 

biznesowych, środowiskowych, pocztowych i kurierskich, bankowych, 

ubezpieczeniowych i transportu morskiego w Wietnamie. Firmy z UE będą  

też mogły ubiegać się o kontrakty wietnamskich ministerstw, czy 

przedsiębiorstw państwowych. W przypadku naruszenia praw człowieka 

umowa handlowa UE-Wietnam może zostać zawieszona. 

Wietnam jest drugim co do wielkości partnerem handlowym  

UE w Stowarzyszeniu Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN),  

po Singapurze, z obrotem towarowym o wartości 47,6 mld euro rocznie. 

Eksport UE do tego kraju rośnie o 5-7 procent rocznie, ale deficyt handlowy  

UE z Wietnamem wyniósł w 2018 roku 27 miliardów euro. UE importuje  

z Wietnamu sprzęt telekomunikacyjny, odzież i produkty spożywcze. Eksportuje 

tam głównie towary takie jak maszyny i urządzenia transportowe, chemikalia  

i produkty rolne. 

 



 

 

Branżowe spotkania B2B z Chinami  

Sekcja Chiny Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja nawiązała współpracę  

z Chińskim Stowarzyszeniem Handlu Usługami, które wspiera firmy 

członkowskie Izby w zakupie śródków sanitarnych dla Polski. 

https://polandasia.com/aktualności/branżowe-spotkania-b2b-z-chinami/ 

 

Współpraca z firmami z sektora gier 

Izba nawiązała kontakty z firmami sektora gier. Uzgodniliśmy przygotowanie 

akcji promocyjnej dla tych firm w Japonii, Wietnamie, Chinach i Indonezji.  

 

Powołanie Wiceprzewodniczącej Sekcji Euroazjatycka Unia Gospodarcza  

i kraje Azji Centralnej 

Zarząd Izby Polska-Azja powołał Panię Monikę Jefimow na wiceprzewodniczącą 

Sekcji EUROAZJATYCKA UNIA GOSPODARCZA i KRAJE AZJI CENTRALNEJ.  

Pani Monika Jefimow jest Absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału 

Zarządzania. Managerem, finansistą. Pracuje w branży farmaceutycznej, 

zajmuje się finansami, a zwłaszcza zarządzaniem płynnością finansową. 

Współpracując z krajami rosyjskojęzycznymi, wprowadza produkty 

farmaceutyczne na tamtejsze rynki. Posiada biegłą znajomość języka 

rosyjskiego i angielskiego. 

 

e-spotkania B2B 

W kwietniu trwały systematyczne przygotowania do e-spotkań B2B  

z właścicielami sieci handlowych w Szanghaju i Ningbo, telekonferencje 

koordynatorów narodowych w Centrum Pomocy i Informacji Izby.  

Z kierownictwem GD Poland zatwierdzono programy webinariów w maju  

z chińskimi przedsiębiorstwami. 

 

https://polandasia.com/aktualności/branżowe-spotkania-b2b-z-chinami/


 

 

Promocja firm sektora TSL 

Spotkania kierownictw Izby i Nes Marketing w sprawie promocji polskich firm 

sektora TSL na azjatyckich rynkach, współpracy z GD Poland i Targi Kielce. 

 

Oferty Członków i Partnerów Izby 

Platforma e-handlu GD Poland 

Członek Izby Polska-Azja GD Poland, największe w Unii Europejskiej, chińskie 

Centrum Handlowe uruchomił w ramach Projektu Centrum Polska-Azja 

platformę e-handlu WWW.gdsuper-b2b.com.  

Na Platformie e-handlu GD Poland będzie umieszczona pełna oferta chińskich 

firm z rożnych krajów Azji i polska oferta eksportowa. To wielka szansa  

na dotarcie do nowych nabywców dla wielu polskich firm z wykorzystaniem 

potencjału diaspory chińskich przedsiębiorców na Mazowszu.  

Dla członków Izby Przemysłowo-Handlowej przygotowaliśmy szczególną ofertę: 

obniżone wpisowe w wysokości 200 zł do końca tego roku. W przyszłym roku e-

Platforma GD Poland przejdzie na abonamenty miesięczne. O ich wysokości 

poinformujemy w późniejszym terminie. Już dziś informujemy, że także w 2021 

dla Nas i członków naszych Partnerów ze Stowarzyszenia Przedsiebiorcy.PL  

i Chińsko - Polskiej Izby Gospodarczej będą zaproponowane preferencyjne 

stawki.  

Prosimy o zgłaszanie zainteresowania ofertą GD Poland  

na info@polandasia.com. Po zgłoszeniu będziemy kierować Państwa  

do właściwych operatorów poszczególnych branż na e - Platformie. 

Koordynatorem udziału polskich firm na e-Platformie GD Poland  

jest Przewodniczący Sekcji Chiny Izby Polska-Azja Pan Felix Wang. 

W ramach Centrum Polska Azja w GD Poland powstaną nowe ekspozycje 

produktów z Uzbekistanu, Iranu, Gruzji i Armenii. Epidemia udaremniła 

planowane w marcu, kwietniu i maju wyjazdy na targi do Chin, Korei, 

Wietnamu, Uzbekistanu, irackiego Kurdystanu i Emiratów. 

 

http://www.gdsuper-b2b.com/
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Oferty transportowe w relacjach Polska-Azja  

Firmy Sekcji TSL oferują pełny zestaw obsługi transportowo-logistycznej  

w relacjach z Azją i Afryką. W czasie epidemii radykalnie często zmieniają się 

warunki i ceny obsłudze transportowej . Prosimy więc o kierowanie informacji  

o potrzebach na info@polandasia.com.  

Biuro Izby będzie na bieżąco koordynowało i aktualizowało oferty, 

kontaktowało z poszczególnymi firmami z Sekcji TSL.  

Przykładowa oferta w relacji Chiny –Polska: 

FCA Yiwu - DAP Warszawa 5150 USD/40' (door-to-terminal) Stawka zawiera 

koszt pickup, O/DTHC, frachtu kolejowego i dostawy, nie zawiera kosztów 

załadunku i odpraw celnych. Odprawa eksportowa +65 USD/BL/kontener  

Odprawa improtowa 80 USD/BL/kontener Limit 20 ton  

Trasa: Yiwu - Xi'an - Mala - Warszawa ETD Xi'an: 1/3/4/5/6/7 Szacowany czas 

transportu: Yiwu-Xi'an: 2 dni Xi'an-Mala: 13-14 dni Oferta ważna dla ETD do 

31.05.2020 

Oferta firmy PPH Ewa-Bis artykuły sanitarne 

Członek Izby Polska-Azja jest producentem płynów sanitarnych i dystrybutorem 

maseczek. Produkty są stale dostępne w magazynach pod Warszawą. 

Zainteresowanych prosimy o kontakt na Centrum Pomocy i Informacji Izby 

Polska-Azja info@polandasia.com  

OFERTA ŚRODKÓW OCHRONNYCH  

Płyn do dezynfekcji powierzchni. Wysokie stężenie alkoholu działa 

bakteriobójczo, wirusobójczo oraz grzybobójczo. Zastosowanie: · Odtłuszczanie 

i zmywanie powierzchni; · Dezynfekcja i odkażanie powierzchni. Zawartość 

Etanolu: 70% Ceny netto 5L/108 szt. na palecie 70,00 PLN/szt.  

Płyn biobójczy do higienicznej dezynfekcji rąk, stosowany w zakładach 

przemysłowych, biurach i wszelkich innych instytucjach.  

Także do wykorzystania w domu Produkt posiada właściwości bakteriobójcze 

oraz wirusobójcze wobec wirusów osłonkowych (w tym koronawirus). 

mailto:info@polandasia.com
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Zawartość Etanolu: 70% DOSTĘPNE OPAKOWANIA: • 1 L Plastikowa butelka; • 5 

L Plastikowy kanister; • 1000 L Paleto-pojemnik Ceny Netto 1L/10 sztuk  

w zgrzewce 18.00PLN/szt. 450 szt. Na palecie 5L/108 szt. Na palecie 70,00 

PLN/szt.  

MASECZKI TRÓJWARSTWOWE Z GUMKĄ: • Opakowanie zbiorcze: 2000 szt. • 

Ilość kartoników w opakowaniu zbiorczym: 40 szt. • W kartoniku: 50 szt. • Ceny 

netto 3,40PLN/sz. 

Oferty firmy Gasberry geowłókniny i innowacyjne materiały bitumiczne  

Członek Izby Polska-Azja Gasberry Sp. z o.o. oferuje pełny zestaw geowłóknin  

i innowacyjnych materiałów bitumicznych umożliwiających przedłużanie 

terminów eksploatacji asfaltobetonowych pokryć: hermetyki do dróg , mostów, 

nawierzchni taśmy i emulsje bitumiczne Mastyki hydro izolacyjne Mastyki 

bitumiczno – polimerowe Produkty wytworzono w: Polsce, Rosji, Białorusi  

i Kazachstanie. Kontakt: info@polandasia.com 

Oferta płynów dezynfekujących 

Aktimax w pojemnościach 1l=    28/netto litr,    w 5l= 26/netto litr, w 30l= 24/ 

netto litr + 23% VAT 

Hand Desinfejsjon w pojemnościach 100ml= 9,50/ netto opakowanie, w 0,5l= 

17/ netto opakowanie, w 1l= 31/ netto litr, w 5l oraz 30l= 29/netto litr + 8% 

VAT.  

kontakt :tomaszjedrzejczak@interia.pl 

 

Działania  firm członkowskich  

ACTION S.A. pod marką Sferis dwukrotnie przekazał środki higieny osobistej 

szpitalom i policji.  

Brand Distribution Group przekazał produkty spożywcze strażakom walczącym 

z pożarem Biebrzańskiego Parku Narodowego. 

Cervi Robotics od marca produkuje przyłbice dla pracowników szpitali. Firma 

dostarczyła przyłbice m.in. do Małopolskiej Kolumny Transportu Sanitarnego  

mailto:info@polandasia.com
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w Tarnowie, Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach oraz zaangażowała 

się do akcji EKIPATONOSI.pl i zaprojektowała adapter do wdychanego 

powietrza w maskach twarzowych, których używają lekarze. 

CSL Internationale Spedition przekazał środki higieny osobistej dla Domu 

Pomocy Społecznej, Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej  

oraz Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu  

w Zdunowie. 

ESPERSEN POLSKA Fundacja Espersen Polska przekazała koszalińskim szpitalom 

70 000 zł na zakup środków niezbędnych do walki z pandemią. Fundacja 

wsparła Szpital Wojewódzki w Koszalinie, Poliklinikę i Specjalistyczny Zespół 

Gruźlicy i Chorób Płuc. 

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” w czasie zamknięcia Ośrodków 

Rehabilitacji terapeuci Fundacji udzielają bezpłatnych porad drogą mailową 

(fizjoterapeuci, psychologowie, logopedzi oraz terapeuci EEG Biofeedback). 

GD Poland od momentu ogłoszenia epidemii zaangażowane jest w pomoc  

w zorganizowaniu materiałów ochrony medycznej i sanitarnej z Chin.  

Intercontinental Warszawa przekazał środki czystości oraz środki higieniczne 

pracownikom SOR szpitala MSWiA w Warszawie. 

JEGER w kwietniu przekazał 3000 przyłbic wielokrotnego użytku Centrum 

Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu. 

LUG Light Factory pomógł w skoordynowaniu zakupu i sprowadzeniu środków 

ochrony osobistej sprowadzanych dla Urzędu Miasta Zielona Góra, Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego i Gminy Świdnica. Łącznie 50 ton 

sprzętu trafiło do lubuskich placówek medycznych i służb. 

MENTOR S.A. przekazał maseczki i przyłbice ok. 60 szpitalom na terenie Polski.  

Morska Agencja Gdynia wraz z Relopack Solutions zorganizowały webinar 

„Zabezpieczenie ładunków kontenerowych i ponadgabarytowych.  

Kancelaria Adwokacka SRDK (Szymańczyk Roman Deresz) zorganizowała  

w kwietniu cykl webinariów mających na celu wsparcie przedsiębiorców  



 

 

w obecnej sytuacji prawno-społecznej wywołanej koronawirusem  

oraz wprowadzonymi regulacjami antykryzysowymi.   

Link do webinariów cieszących się największym zainteresowaniem: 

https://www.youtube.com/channel/UCPUlZ10qeNCKJR8SJEOx7LQ?fbclid=IwAR

3LAxYkPpGviJw8bYxokKpWeXfeQdkNc5Q7YwU1eUAnx4m2FfN3lLqJnQU 

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Wietnamskich wraz ze społecznością 

wietnamską w kwietniu przekazało: polowy namiot medyczny Szpitalowi 

Powiatowemu w Grójcu; 800 szt. maseczek wielorazowych dla Starostwa 

Powiatowego w Piasecznie; 700 szt. Atestowanych dla Szpitala św. Anny  

w Piasecznie; 300 szt. wielorazowych maseczek dla Urzędu Dzielnicy Warszawa-

Ochota; 500 szt. maseczek ochronnych dla Sołectwa w Wólce Kosowskiej; 500 

szt. maseczek dla Instytutu Onkologii; wietnamskie restauracje w całej Polsce  

dostarczyły już ponad 10 000 posiłków dla pracowników służby zdrowia; 

Stowarzyszenie „Wólka Center” przekazało Gminie Lesznowola 5000 maseczek 

ochronnych jednorazowych. 

WASKO S.A. we współpracy z Centrum Medycznym Gabos przekazało pakiet 

środków, fartuchów, rękawic, maseczek i ubrań Szpitalowi Miejskiemu  

w Zabrzu.  

Informacje o działaniach podjętych przez firmy członkowskie Izby Przemysłowo-

Handlowej Polska-Azja w marcu są dostępne w Newsletterze Nr 3/2020 

dostępnym na: https://polandasia.com/aktualności/nowy-newsletter-izby-

przemysłowo-handlowej-polska-azja-nr-032020-już-dostępny/ 

 

Nadchodzące wydarzenia 

 

Expo Mazury kalendarz wydarzeń 

https://www.expomazury.pl/pl/home#calendar 

 

Targi Kielce S.A. kalendarz wydarzeń 

https://www.targikielce.pl/kalendarium 
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https://polandasia.com/aktualności/kalendarz-wydarzeń-targi-kielce-2020/ 

11-15 maja 2020 r. e-onlineB2B z przedstawicielami firm z chińskiej prowincji 

Zhejiang 

SinoCham we współpracy z China Chamber of Commerce for Import and Export 

of Machinery and Electronic Products (CCCME) oraz władzami lokalnymi 

prowincji Zhejiang w Chinach zapraszają firmy z Polski do udziału  

w internetowym spotkaniu kooperacyjnym w dniach 11–15 maja. Rejestracja 

oraz szczegóły wydarzenia na stronie organizatora. 

https://sinochampl.eventbank.com/event/spotkanie-b2b-online-chiny-

zhejiang-polska-21799/ 

 

Członkowie Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja z podziałem  

na reprezentowane branże 

 

Dystrybucja/Eksport/Import żywność/produkty FMCG  

 

• ACTION (GUANGZHOU) TRADING CO., LTD., 

https://polandasia.com/członkostwo/nasi-partnerzy/action/ 

• BRAND DISTRIBUTION, https://polandasia.com/członkostwo/nasi-

partnerzy/brand-distribution/ 

• ESPERSEN, https://polandasia.com/członkostwo/nasi-partnerzy/a-

espersen-as/ 

• PPH EWA-BIS, https://polandasia.com/członkostwo/nasi-partnerzy/ewa-

bis/ 

• PREMIUM ROSA, https://polandasia.com/członkostwo/nasi-

partnerzy/premium-rosa/ 

• SEFIR POLSKA (ALBA HEMP), https://polandasia.com/członkostwo/nasi-

partnerzy/alba-hemp/ 

• SOLIGRANO, https://polandasia.com/członkostwo/nasi-

partnerzy/soligrano/ 

• WML FOODS, https://polandasia.com/członkostwo/nasi-partnerzy/wml-

foods/ 
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Branża energetyczna 

 

• Earth Energy, https://polandasia.com/członkostwo/nasi-partnerzy/earth-

energy/ 

• ENERGOTHERM, https://polandasia.com/członkostwo/nasi-

partnerzy/energotherm/ 

• ENPROM, https://polandasia.com/członkostwo/nasi-partnerzy/enprom-

sp-z-oo/ 

• HORUS-ENERGIA, https://polandasia.com/członkostwo/nasi-

partnerzy/horus-energia/ 

• TERMO-REX S.A., https://polandasia.com/członkostwo/nasi-

partnerzy/termorex/ 

• ZISCO, https://polandasia.com/członkostwo/nasi-partnerzy/zisco-sa/ 

 

 

Transport-Spedycja-Logistyka/Magazynowanie 

 

• CIL FREIGHT POLAND, https://polandasia.com/członkostwo/nasi-

partnerzy/cil-freight-poland/ 

• CSL INTERNATIONALE SPEDITION, http://csl.com.pl/o-nas/ 

• MBB LOGISTICS, https://polandasia.com/członkostwo/nasi-

partnerzy/mbb-logistics/ 

• MORSKA AGENCJA GDYNIA, https://polandasia.com/członkostwo/nasi-

partnerzy/morska-agencja-gdynia/ 

• POLISH FORWARDING COMPANY, 

https://polandasia.com/członkostwo/nasi-partnerzy/polish-forwarding-

company/ 

• RELOPACK SOLUTIONS, https://polandasia.com/członkostwo/nasi-

partnerzy/relopack/ 

• WML FOODS, https://polandasia.com/członkostwo/nasi-partnerzy/wml-

foods/ 

• XSPEDYCJA, https://polandasia.com/członkostwo/nasi-

partnerzy/xspedycja/ 
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Nowe technologie/ IT 

 

• ACTION, https://polandasia.com/członkostwo/nasi-partnerzy/action/ 

• BKT ELEKTRONIK, https://polandasia.com/członkostwo/nasi-

partnerzy/bkt-elektronik/ 

• CERVI ROBOTICS, https://polandasia.com/członkostwo/nasi-

partnerzy/cervi-robotics-sp-z-oo/ 

• POL-SPECH-TECH-SERVICE, http://www.psts.com.pl 

• REVEO, https://polandasia.com/członkostwo/nasi-partnerzy/reveo/ 

• SPECTRE SOLUTIONS, https://spectre.solutions 

• UAVIONICS TECHNOLOGIES, https://polandasia.com/członkostwo/nasi-

partnerzy/uavionics/ 

• WASKO S.A., https://polandasia.com/członkostwo/nasi-

partnerzy/wasko/ 

 

 

Handel 

 

• ASG, https://polandasia.com/członkostwo/nasi-partnerzy/asg/ 

• BRAND DISTRIBUTION, https://polandasia.com/członkostwo/nasi-

partnerzy/brand-distribution/ 

• CHEM INTERNATIONAL, https://polandasia.com/członkostwo/nasi-

partnerzy/chem-international/ 

• PPH EWA-BIS, https://polandasia.com/członkostwo/nasi-partnerzy/ewa-

bis/ 

• GASBERRY, https://polandasia.com/członkostwo/nasi-

partnerzy/gasberry/ 

• GD POLAND, https://polandasia.com/członkostwo/nasi-partnerzy/gd-

poland/ 

• GLOBAL POINT (JEGER), https://polandasia.com/członkostwo/nasi-

partnerzy/global-point-jeger/ 

• PREMIUM ROSA, https://polandasia.com/członkostwo/nasi-

partnerzy/premium-rosa/ 
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• SEFIR POLSKA (ALBA HEMP), https://polandasia.com/członkostwo/nasi-

partnerzy/alba-hemp/ 

• SINTRADE, https://polandasia.com/członkostwo/nasi-

partnerzy/sintrade/ 

 

 

Maszyny/ wyposażenie/części i akcesoria 

 

• AWENTA, https://polandasia.com/członkostwo/nasi-partnerzy/awenta/ 

• DUAL FUEL SYSTEMS, https://polandasia.com/członkostwo/nasi-

partnerzy/dual-fuel-systems/ 

• FENIKS RECYKLING, https://polandasia.com/członkostwo/nasi-

partnerzy/feniks-recykling/ 

• GLIMARPOL, https://www.glimarpol.pl 

• LUG LIGHT FACOTRY, https://polandasia.com/członkostwo/nasi-

partnerzy/lug-sa/ 

• LUKOMET, https://polandasia.com/członkostwo/nasi-

partnerzy/łukomet/ 

• PRONAR, https://polandasia.com/członkostwo/nasi-partnerzy/pronar/ 

• SIPMA, https://polandasia.com/członkostwo/nasi-partnerzy/sipma-sa/ 

• SOHBI CRAFT POLAND, https://polandasia.com/członkostwo/nasi-

partnerzy/sohbi-craft-poland/ 

• URSUS, https://polandasia.com/członkostwo/nasi-partnerzy/ursus/ 

 

 

Budownictwo 

 

• JAKON, https://polandasia.com/członkostwo/nasi-partnerzy/jakon/ 

• PHOENIX CONSTRUCTION, https://polandasia.com/członkostwo/nasi-

partnerzy/phoenix-construction/ 

• ZISCO, https://polandasia.com/członkostwo/nasi-partnerzy/zisco-sa/ 

 

 

HR/ Agencje zatrudnienia 
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• AKY IDEA MAKER, https://polandasia.com/członkostwo/nasi-

partnerzy/aky-idea-maker/ 

• EUROKADRA, https://polandasia.com/członkostwo/nasi-

partnerzy/eurokadra/ 

• EVEREST WORK SOLUTION, https://polandasia.com/członkostwo/nasi-

partnerzy/everest-work-solution/ 

• FOREIGN PERSONNEL SERVICE, 

https://polandasia.com/członkostwo/nasi-partnerzy/foreign-personnel-

service/ 

• GREYGOOSE OUTSOURCING, https://polandasia.com/członkostwo/nasi-

partnerzy/greygoose-outsourcing/ 

 

Targi/konferencje 

 

• EXPO MAZURY, https://polandasia.com/członkostwo/nasi-

partnerzy/expo-mazury/ 

• TARGI KIELCE, https://polandasia.com/członkostwo/nasi-partnerzy/targi-

kielce/ 

 

 

Usługi prawne/doradztwo/certyfikacja /audyt 

 

• CHMAJ I WSPOLNICY, https://polandasia.com/członkostwo/nasi-

partnerzy/chmaj-i-wspólnicy-kancelaria-radcowska/ 

• FAB TAX & ACCOUNTANCY, https://polandasia.com/członkostwo/nasi-

partnerzy/fab-tax-accountancy-by-bilans-sa/ 

• MENTOR, https://polandasia.com/członkostwo/nasi-partnerzy/mentor-

sa/ 

• KANCELARIA PRAWNA WARDA, 

https://polandasia.com/członkostwo/nasi-partnerzy/kancelaria-prawna-

warda/ 

• SINTRADE, https://polandasia.com/członkostwo/nasi-

partnerzy/sintrade/ 

• SRDK KANCELARIA PRAWNA, https://polandasia.com/członkostwo/nasi-

partnerzy/srdk-kancelaria/ 
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• WARSAW LEGAL KANCELARIA PRAWNO-GOSPODARCZA, 

https://polandasia.com/członkostwo/nasi-partnerzy/warsaw-legal/ 

• VISTULA VENTURES, https://www.vistulaconsulting.com 

• TÜV SÜD POLSKA, https://polandasia.com/członkostwo/nasi-

partnerzy/tüv-süd-polska/ 

 

Marketing/ szkolenia 

 

• NES MARKETING, https://polandasia.com/członkostwo/nasi-

partnerzy/nes-marketing/ 

• TRANSPORT MANAGER, https://polandasia.com/członkostwo/nasi-

partnerzy/media4business/ 

 

Inne 

 

• FUNDACJA DZIECIOM, https://polandasia.com/członkostwo/nasi-

partnerzy/fundacja-dzieciom-zdążyć-z-pomocą/ 

• INTERCONTINENTAL WARSAW, 

https://polandasia.com/członkostwo/nasi-partnerzy/intercontinental/ 

• WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI EUROREGIONALNEJ, 

https://polandasia.com/członkostwo/nasi-partnerzy/wyższa-szkoła-

gospodarki-euroregionalnej/ 

 

 

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  
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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 

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 

O rynku bez rynku i dualizmie tym razem energetycznym 

https://kurier-kolejowy.pl/aktualnosci/36194/dualizm-energetyczny-czyli-nic-

sie-juz-kupy-nie-trzyma.html 

W Newsweeku 

https://www.newsweek.pl/biznes/janusz-piechocinski-o-gospodarce-po-

epidemii-czarno-widze/x298ylj 

Szykuje się fala protekcjonizmu na świecie 

https://www.portalspozywczy.pl/mleko/wiadomosci/piechocinski-szykuje-sie-

fala-protekcjonizmu-na-swiecie-wideo,184345.html 

O nowych pomysłach rządu 

https://www.money.pl/gospodarka/koronawirus-w-polsce-piechocinski-

komentuje-nowe-pomysly-rzadu-6503001435007105v.html 

Stan górnictwa przed COVID-19 

https://kurier-kolejowy.pl/aktualnosci/36100/gornictwo-przed-epidemia-cov--

19.html 

 

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://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
https://kurier-kolejowy.pl/aktualnosci/36194/dualizm-energetyczny-czyli-nic-sie-juz-kupy-nie-trzyma.html
https://kurier-kolejowy.pl/aktualnosci/36194/dualizm-energetyczny-czyli-nic-sie-juz-kupy-nie-trzyma.html
https://www.newsweek.pl/biznes/janusz-piechocinski-o-gospodarce-po-epidemii-czarno-widze/x298ylj
https://www.newsweek.pl/biznes/janusz-piechocinski-o-gospodarce-po-epidemii-czarno-widze/x298ylj
https://www.money.pl/gospodarka/koronawirus-w-polsce-piechocinski-komentuje-nowe-pomysly-rzadu-6503001435007105v.html
https://www.money.pl/gospodarka/koronawirus-w-polsce-piechocinski-komentuje-nowe-pomysly-rzadu-6503001435007105v.html
https://kurier-kolejowy.pl/aktualnosci/36100/gornictwo-przed-epidemia-cov--19.html
https://kurier-kolejowy.pl/aktualnosci/36100/gornictwo-przed-epidemia-cov--19.html


 

 

Artykuł Prezesa opublikowany w czołowym portalu gospodarczym  

w Londynie  

Światowa gospodarka i przedsiębiorczość znalazła sie w dramatycznym 

kryzysie. Nie tylko bowiem zerwały sie więzi i ciągi kooperacyjne, ale stoimy 

przed wielką, niespotykaną nawet przy poprzednich światowych kryzysach 

niepewnością jutra. Kryzys z wielką szybkością pożera zapasy, odbiera 

partnerów biznesowych i klientów, uderza w relacje państw, gospodarek, 

branż, producentów i ich klientów. Nastał czas wielkiej niepogody,  

która przekłada sie na sytuację dziś i jutro.  

Co robić? Zadajemy nie tylko sobie to pytanie. Odpowiem na gorąco,  

bo Polska, świetna dotąd i optymistyczna gospodarka, jedna z nielicznych  

na świecie z 30-letnim prawie ciągłym wzrostem PKB, odnotuje w tym kwartale 

głęboki spadek. Polska też mierzy się z tym historycznym zagrożeniem.  

Po pierwsze, chronić to co jest, przypominając stare polskie przysłowia  

i porzekadła "prawdziwych przyjaciół poznaje sie w biedzie" i " razem 

możemy więcej". Realizując w praktyce te postulaty Izba Polska-Azja włączyła 

sie w lutym w organizowanie z diasporą azjatycką w Polsce pomocy  

dla społeczeństw w Chinach i Wietnamie. Od marca to my potrzebujemy 

wsparcia i pomocy. Pamięć w Azji jednak o naszym, przecież skromnym, 

zaangażowaniu w akcje pomocowe nie tylko dla Wuhan pozostała i dzisiaj 

procentuje dodatkową sympatią i życzliwością, kiedy docieramy do chińskiej 

 czy wietnamskiej administracji i biznesu z potrzebą szybkiego zakupu 

potrzebnego dla Polski i Polaków sprzętu do walki z cov-19. 

Podobnej życzliwości i solidarności potrzeba nam nie tylko na szczeblu polityki  

i administracji, ale także na poziomie firm i ich relacji. Pierwsze, jakże często 

niszczące biznesowe ciągi kooperacyjne, uderzenie mamy za sobą. Trzeba 

wspólnotowo pomyśleć nie tylko jak wyleczyć te problemy wynikające  

ze spóźnionych dostaw, przerwanej produkcji czy utraconych zysków  

z transakcji do których nie doszło. Wyleczyć i szybko przeciąć porozumieniem  

ich negatywne konsekwencje. Nie wyrokami sądów i wzajemnymi pretensjami, 

roszczeniami i oskarżeniami, ale solidarnością i troską o obecne i przyszłe 

relacje. Szanujmy więc partnera i kontrahenta, nie zapominajmy o dialogu  

i mediacji. W tych procesach biznesowych trzeba bowiem kompromisowych  



 

 

i z wyobraźnią decyzji podjętych z przekonaniem, że nie warto szkodzić 

obecnym i przyszłym relacjom. Właśnie dlatego już 15 marca ruszyło w Izbie 

Centrum Pomocy i Informacji, gdzie pracujący w Polsce przedstawiciele 

diaspory azjatyckiej po przeanalizowaniu przysłanych informacji  

na info@polandasia.com o problemach, kłopotach, zerwanych kryzysem 

relacjach, utratach kontaktów, spadkiem wiarygodności etc. podejmują  

się w językach narodów Azji rozwiązania problemów, uzyskania pełnych 

informacji czy pomocy ze strony polskiej administracji gospodarczej. Jesteśmy 

zaskoczeni skutecznością naszego działania w praktyce. Udało sie uratować 

wiele kontraktów i kontaktów, zbudować nowe możliwości w łączeniu podaży  

i popytu. 

Po drugie, ważne jest w świecie utrudnionej komunikacji utrzymanie 

właściwych relacji, wiedzy o partnerze, jego sytuacji, planach i zmienionych 

kryzysem ofertach. Tylko filozof i teoretyczny wizjoner może pisać o tym, że nie 

czas kiedy na pokładzie wybuchł pożar mówić o tym co zrobimy w docelowym 

porcie. Oczywiście, trzeba skutecznie walczyć z pożarem, ale trzeba też 

pamiętać, że nie wpłyniemy juz do tego samego portu co w rejsie przed 

kryzysem Cov-19. Świat się zmienił, znaczna jego część w kryzysie znacząco już 

się odmieniła. Wraca więc w odpowiedzi na zagrożenie pokusa izolacji i powrót 

do samowystarczalności. W globalizacji i międzynarodowych relacjach upatruje 

sie więcej zagrożeń niż szans, rośnie nieskrywany protekcjonizm czy wręcz 

gospodarczy nacjonalizm i egoizm. Czy możliwe jest w erze zagrożeń globalnych 

(choćby tych zdrowotnych czy klimatycznych) zbudowanie w nadchodzącym 

czasie świata, który boi się sam siebie i przed samym sobą coraz bardziej się 

zamyka? Na wizji budowy samowystarczalnych gospodarek może wygrać  

do tego na krótko tylko polityka. Ludzie nawet w najsilniejszych gospodarczo 

USA i Chinach mogą tylko przegrać.  

W ocenie członków Izby Polska-Azja to nie byłaby dobra perspektywa dla ludzi  

i biznesu. Trzeba wiec nadążać za czasem, kreować i przystosowywać się  

do zmiany, przenosić coraz bardziej w świat internetu nasze codzienne, nie 

tylko biznesowe kontakty. Dzisiaj w czasie epidemii nie wolno zapominać  

o ciągłym doskonaleniu i poszerzaniu naszych umiejętności w tym zakresie.  

Ze względu na zagrożenie nie latamy dziś na spotkania i targi, ale tym bardziej 

intensywnie przenosimy kontakty i dialog do internetu. Robią to wielkie 



 

 

korporacje od dawna, małe i średnia przedsiębiorczość zaczęła być tak aktywna 

juz przed kryzysem, a teraz czas na webinary, telekonferencje, internetowe 

targi i wystawy jako podstawowy, a nie uzupełniający mechanizm współpracy 

na odległość. Moja Izba Polska-Azja  w relacjach z azjatyckimi partnerami robi 

to systematycznie, intensyfikując polską ofertę z wykorzystaniem azjatyckich 

diaspor biznesu w Polsce i UE. Rozszerzyliśmy naszą ofertę o utworzenie  

i integrację sklepów internetowych z dystrybucją pocztową i kurierską.  

Na stronie Izby www.polandasia.com przedstawiliśmy te nowe formy działania  

i współpracy na przykładzie relacji Polska UE-Chiny. Chcemy aby w tych 

procesach uczestniczyła przedsiębiorczość z innych Krajów Europy, zapraszamy 

do współpracy. Razem przecież możemy więcej.. 

 

 


