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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. 

 

20-21 sierpnia 2020 r., VIII Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2020, 

Gdynia 

W dniach 20-21 VIII 2020 w Gdyni odbędzie się VIII Forum Transportu 

Intermodalnego FRACHT 2020 - największe i najważniejsze wydarzenie  

w branży TSL. Organizator – Międzynarodowe Stowarzyszenie Europa-Północ-

Wschód we współpracy z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą dąży do dalszego 

umiędzynarodowienia Forum, czego dowodem jest rosnące zainteresowanie 

gości m.in. z Ukrainy, Kazachstanu, Azerbejdżanu, Uzbekistanu, Białorusi, 

krajów Dalekiego Wschodu. 

W czasie 2 dni spotkań, debat i wystąpień chcemy pokazać ofertę w tym 

obszarze także firm Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja, omówimy stan 

realizacji Projektu Centrum Polska-Azja i Centrum Jedwabnego Szlaku.  

W Forum wezmą udział członkowie i partnerzy Izby Polska-Azja: Morska  

Agencja Gdynia, która w czasie COVID-19 uruchomiła liczne polsko-azjatyckie 

webinary, GD Poland - największe w UE centrum tradycyjnego handlu kapitału 

chińskiego, MBB i MW Logistics - największy w Polsce dystrybutor e-commerce 

kapitału azjatyckiego, wyspecjalizowane w obsłudze transportowej  

i specjalistycznych przygotowań do transportu CSL, firmy spedycyjno-
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logistyczne: Polish Forwarding Company, Cargo Partner oraz Xspedycja, a także 

Relopack – specjalizujący się w pakowaniu przemysłowym i relokacjach 

zakładów. Chcemy również pokazać stan przygotowań do produkcji w Polsce 

przez Grupę Equo, w oparciu o patent Wojskowej Agencji Technicznej, nowej 

innowacyjnej platformy kolejowej do przewozów naczep transportowych  

na duże odległości z prędkością powyżej 100 kilometrów na godzinę.  

W panelu dyskusyjnym „Branża Transport-Spedycja-Logistyka w dobie 

światowej pandemii koronawirusa COVID-19” wystąpią przedstawiciele firm 

członkowskich Izby:  

Pan Arkadiusz Nagięć, Dyrektor Generalny EQUO S.A., która w fabryce  

w Myszkowie, jeszcze w tym roku, rozpocznie, razem z projektantami  

z Wojkowej Akademii Technicznej w Warszawie, budowę nowej generacji 

platform kolejowych do przewozów na długich dystansach. 

Pan Arkadiusz Nagięć odpowie na pytania: 

• Co się takiego stało ze Pańska firma uwierzyła w kolej?  

• Co zamierzacie robić w Zakładzie Naprawy i Budowy Wagonów 

Towarowych „REWAG” w Myszkowie? 

• Na czym polega innowacyjność platformy kolejowej do przewozów  

z dużą prędkością naczep i dużych ładunków?  

Pan Song Gao, Prezes zarządu firm M.B.B. Logistics Sp. z o.o. i MW Sp. z o.o.  

największego centrum dystrybucji produktów azjatyckich w kanale e-commerce  

w Polsce i Europie Centralnej. Firmy są zlokalizowane w Słubicach i Świecku, 

bezpośrednio przy granicy z Niemcami. Pan Song od 20 lat funkcjonuje  

z sukcesem biznesowym i menedżerskim w Polsce, Niemczech i UE. 

Prezes Song Gao odpowie na pytania: 

• Jak zmiany w handlu wpłynęły na funkcjonowanie łańcuchów 

logistycznych Azja –Europa w obsłudze e-commerce? 

• Co zrobić aby skutecznie w nowej rzeczywistości zacząć współpracę  

z Azją?  

• Jak COVID-19 zmienił funkcjonowanie sektora e-commerce, czego 

oczekują dziś dostawcy i kupujący od sektora dystrybucji?  



 

 

Pan Baohua Han, Dyrektor Generalny GD Poland -  największego w Unii 

Europejskiej chińskiego tradycyjnego Centrum Handlowego w Wólce 

Kosowskiej. Inicjator budowy, w oparciu o współpracę polskich firm z firmami 

diaspory azjatyckiej w Europie Centralnej, Centrum Polska-Azja – „azjatyckiego 

miasta biznesu” na bazie 7 centrów handlowych kapitału azjatyckiego  

na Mazowszu i firm polskich zainteresowanych ekspansją gospodarczą  

do krajów Azji, Prezes Chińsko-Polskiej Izby Gospodarczej, od 30 lat w firmach 

kapitału chińskiego w Europie i ponad 25 lat praktycznych doświadczeń 

biznesowych w Polsce. 

Prezes Baohua Han odpowie na pytania: 

• Jak zmiany w handlu wpłynęły na funkcjonowanie łańcuchów 

logistycznych Azja – Europa? 

• Co zrobić aby skutecznie w nowej rzeczywistości zacząć handel z Azją?  

• Co zrobić aby diaspora przedsiębiorców azjatyckich Polsce wykorzystała 

ofertę polskiego sektora TSL i częściej odprawiała się w polskich portach  

i na polskiej granicy zewnętrznej UE? 

Pan Tomasz Nguyen-Xuan, Branch Manager w CIL FREIGHT POLAND, 

wchodzącej w skład  Grupy CNTRANS. Pan Tomasz Nguyen-Xuan spędził  

na wschodnim wybrzeżu Chin 9 lat, najpierw studiując, a potem nabierając 

doświadczenia zawodowego. Po powrocie do Polski pracował m.in. dla Huawei 

i DHL, a od początku 2018 roku wprowadzał firmę CHINATRANS do Polski, 

powołując oddział regionalny w Warszawie. 

Pan Tomasz Nguyen-Xuan odpowie na pytania: 

• Chińska logistyka jako pierwsza została dotknięta konsekwencjami 

COVID-19 i jako pierwsza odbudowywała swoje funkcjonowanie  

po zamrożeniu życia społecznego i przedsiębiorczości. Jakie wnioski  

na przyszłość wyciągnęliście z przebiegu pandemii i jej konsekwencji?  

• Co należy zrobić aby w podobnych sytuacjach ograniczyć przerywanie 

łańcuchów kooperacji i dostaw?  

• Jak zmieniło się w praktyce logistyka chińska w efekcie pandemii? 

 

Pan Bartosz Wilga, Dyrektor Handlowy Morska Agencja Gdynia - od 2008 roku 

związany z branżą TSL, aktywnie wspierający swoją wiedzą i  doświadczeniem 



 

 

podmioty krajowe jak i zagraniczne w zakresie organizacji transportu  

i doradztwa transportowego. 

Pan Bartosz Wilga odpowie na pytania:  

• Jakie zmiany w praktycznej działalności podjęła Morska Agencja Gdynia   

aby skutecznie wypełnić zmieniające się  oczekiwania i potrzeby polskich 

i azjatyckich klientów?  

• Skąd wzięła się praktyczna potrzeba zmian w wolumenach przesyłek, 

zmiana  z FCL morskiego na LCL morski?  

• Czy byliśmy gotowi na wzrost popytu na transport kolejowy w czasie 

szczytu  pandemii COVID- 19? 

• Co musi się zmienić w działaniach służb państwowych aby utrzymać 

atrakcyjność odpraw w polskich portach? 

  

65-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych Polska-Indonezja 

Z okazji 65-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych Polska-Indonezja 

odbędzie się wiele wydarzeń promujących relacje polsko-indonezyjskie. Izba 

Polska-Azja przygotowuje od początków lipca i prezentuje w Internecie 

okolicznościowe publikacje. Zapraszamy do śledzenia  przygotowywanych przez 

Ambasadę Indonezji w Polsce wydarzeń. 

 



 

 

PolishBrief z naszej inicjatywy przeprowadził wywiad z Ambasador Indonezji  

w Polsce, J.E. Panią Siti Nugraha Mauludiah. Zachęcamy do zapoznania się  

z wywiadem na temat współpracy Polski i Indonezji. 

Artykuł: https://lnkd.in/er5_mtA 

Przygotowaliśmy raport o naszych działaniach w relacjach z Indonezją „Izba 

Polska-Azja: Co zrobiliśmy w relacjach z Indonezją”. 

Raport: https://polandasia.com/aktualności/zaangażowanie-izby-polska-azja-

w-polsko-indonezyjskie-relacje/ 

 

Rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych z Wietnamem  

W 1950 Polska i Wietnam (wówczas Północny) nawiązały stosunki 

dyplomatyczne. W lipcu misję dyplomatyczną w Polsce zakończył Jego 

Ekscelencja Pan Vũ Đăng DũngAmbasador Socjalistycznej Republiki Wietnamu 

w Polsce. W imieniu członków Izby Prezes Janusz Piechociński złożył Panu 

Ambasadorowi wielkie podziękowania za lata świetnej współpracy m.in. przy 

organizacji konferencji i spotkań delegacji biznesowych i wietnamskich 

prowincji, XI Kongresu Przedsiębiorczości Wietnamskiej w UE, wspólnego 

świętowania narodowych świąt czy noworocznych spotkań. Za promocję Ludzi 

zaangażowanych w budowę wspólnoty diaspory wietnamskiej w Polsce,  

za każde dobre słowo i uśmiech. Za życzliwość dla naszej inicjatywy budowania 

na bazie 5 wietnamskich centrów handlowych w Wólce Kosowskiej 

nowoczesnego Centrum Polska - Azja i Wietnam i także skutecznych 

interwencji, kiedy pojawiały się problemy pomiędzy firmami. 

Podziękowanie dla Ambasadora Wietnamu w Polsce Pana Vu Dang Dzung  

za współpracę i wkład w rozwój relacji polsko - wietnamskich. 

https://lnkd.in/ehegznT 

Nowi członkowie Izby  

MW Logistics 

MW Logistics to założona w 2018 roku w Świecku polska firma świadcząca 

kompleksowe usługi dla branży e-commerce. Firma jest profesjonalnym 

https://lnkd.in/er5_mtA
https://polandasia.com/aktualności/zaangażowanie-izby-polska-azja-w-polsko-indonezyjskie-relacje/
https://polandasia.com/aktualności/zaangażowanie-izby-polska-azja-w-polsko-indonezyjskie-relacje/
https://lnkd.in/ehegznT


 

 

dostawcą takich usług jak magazynowanie, fulfillment, obsługa klienta  

oraz obsługa zwrotów i reklamacji. MW Logistics jest w stanie zaoferować 

pomoc na każdym etapie procesu dostawy towaru.  

MW Logistics zajmuje się działaniami z zakresu: 

- doradztwa w zakresie wyboru platformy e-commerce oraz modelu sprzedaży, 

- obsługi i dostawy przesyłek, 

- obsługi zwrotów, 

- obsługi płatności, 

- mailowej i telefonicznej obsługi klienta,  

- pomocy marketingowej.  

MW Logistics dysponuje powierzchnią magazynową 12 500 m2 wyposażoną  

w 450 regałów półkowych i 200 miejsc paletowych. Firma wysyła 10 000 paczek 

dziennie gwarantując ponad 99% wysyłek bez żadnych błędów. Niezwykle 

konkurencyjne warunki współpracy są możliwe m.in. dzięki wykorzystaniu  

57 robotów. Strategiczne umiejscowienie magazynów MW Logistics  

w zachodniej Polsce, przy granicy polsko-niemieckiej, pozwala nam z łatwością 

obsługiwać zarówno klientów z rynku polskiego, jak i niemieckiego. Firma 

współpracuje z e-commercami z branż fashion, FMCG, elektronicznej  

czy zabawkarskiej.  

M W Sp. z o.o. 

ul. Logistyczna 1, 69-100 Świecko 

bok@mwlogistics.pl 

www.mwlogistcs.pl 

Kancelarie Adwokackie PAHL & ZIENTARSKA 

Kancelarie Adwokackie PAHL & ZIENTARSKA realizują usługi prawne o szerokim 

spektrum, skierowane zarówno do osób fizycznych, jak i podmiotów 

gospodarczych oraz jednostek sektora publicznego. Kancelarie specjalizują  

się przede wszystkim w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych  

mailto:bok@mwlogistics.pl
http://www.mwlogistcs.pl/


 

 

z kapitałem chińskim. Wieloletnie doświadczenie w tej materii,  

a także kompleksowa wiedza zdobyta podczas aktywnej praktyki pozwala  

na przypisywanie Kancelariom Adwokackim PAHL & ZIENTARSKA cech 

ekspertów w tym zakresie. Kancelaria przeprowadza kompleksowe procesy 

zakładania spółek z kapitałem chińskim na terenie Polski, opracowuje umowy, 

doradza, jest w stałym kontakcie ze stroną chińską. Nadzoruje wiele 

podmiotów oraz inwestycji. Zespół Kancelarii posiada liczne kontakty na terenie 

Chin i Hong Kongu również w zakresie biznesowym oraz inwestycyjnym. 

Funkcjonuje w kręgu poważnych inwestorów oraz udziałowców. Kancelarie 

współpracują z Izbami Gospodarczymi na terenie Polski i Niemiec i mogą 

nawiązać kontakt z niemal każdą branżą biznesową. Zakres oferowanych usług 

obejmuje m.in.: porady prawne, stałą obsługę prawną podmiotów 

gospodarczych oraz jednostek sektora publicznego, sporządzanie opinii 

prawnych i analiz, opracowywanie umów, sporządzanie projektów pism 

procesowych i pozasądowych, udział w różnego rodzaju negocjacjach. 

Zróżnicowany zakres specjalizacji zawodowych poszczególnych członków 

zespołu Kancelarii gwarantuje wszechstronną i kompleksową obsługę prawną, 

świadczoną w oparciu o naczelne zasady panujące w Kancelarii, tj. rzetelność, 

poufność oraz dbałość o interesy Klienta. Wiedza oraz wieloletnie 

doświadczenie zawodowe członków zespołu Kancelarii stanowią natomiast 

gwarancję świadczenia fachowych usług prawnych na najwyższym poziomie.  

PAHL & ZIENTARSKA Kancelarie Adwokackie 

ul. Warszawska 6/104, 66-400 Gorzów Wlkp. 

kancelaria@pahl.pl 

www.pahl.pl 

 

Legalizacjapracy.pl Sp. z o.o. 

Legalizacjapracy.pl Sp. z o.o. specjalizuje się w usługach outsourcingu 

pracowniczego, jak i legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium RP. 

Firma prowadzi pomoc i doradztwo w zakresie prawidłowego i legalnego 

zatrudnienia obcokrajowców oraz z zakresu przedłużania ich pobytu. W ofercie 

Legalizacjapracy.pl znajduje się:  

mailto:kancelaria@pahl.pl
http://www.pahl.pl/


 

 

• outsourcing pracowników - wsparcie procesów produkcyjnych  

i logistycznych przez wykwalifikowaną kadrę, w tym: rekrutację, 

zatrudnienie, obsługę kadrowo-płacową, szkolenie, zakwaterowanie, 

opiekę koordynatora oraz legalizację pobytu i pracy;  

• usługi legalizacyjne – doradztwo w zakresie legalizacji, audyt 

dokumentacji pod względem legalności zatrudnienia i pobytu, pomoc  

w załatwieniu spraw w urzędach związanych z zatrudnieniem 

cudzoziemców, pomoc i doradztwo w trakcie trwania całego procesu 

legalizacji pobytu czy staranie się o niezbędne dokumenty (Karta Pobytu, 

przejęcie pracownika, zezwolenie typ A,B,C,D,E, karty pobytu  

dla członków rodziny cudzoziemca).  

Legalizacjapracy.pl Sp. z o.o. 

ul. Płaska 27, 43-502 Czechowice-Dziedzice 

biuro@legalizacjapracy.pl 

www.legalizacjapracy.pl 

 

QubicGames S.A. 

QubicGames S.A. to wydawca i developer niezależnych gier Premium  

z 16-letnim doświadczeniem. Spółka specjalizuje się w tworzeniu, portowaniu  

i wydawaniu gier na konsole, w szczególności na Nintendo Switch.  

Jest skutecznym i globalnym wydawcą, który współpracuje z developerami  

z ponad 10 krajów. W swoim portfolio wydawniczym ma ponad 30 gier 

wydanych na najnowszej konsoli Nintendo, których sprzedaż osiągnęła ponad 

2.500.000 kopii.  

Najważniejsze projekty wydane na konsoli Nintendo Switch przez QubicGames 

to:  

• Robonauts, Astro Bears Party, Geki Yaba Runner, Coloring Book i Puzzle 

Book – projekty własne Spółki; 

• Mana Spark, Blazing Beaks, Warlocks 2: God Slayers, Akane, One Strike, 

Not Not – a brain buster – projekty wydane przez QubicGames. 

Spółka wydała już ponad 40 gier.  

Od września 2016 roku akcje QubicGames są notowane na rynku NewConnect.  

mailto:biuro@legalizacjapracy.pl
http://www.legalizacjapracy.pl/


 

 

QubicGames S.A. 

ul. Katedralna 16, 08-110 Siedlce 

info@qubicgames.com 

www.qubicgames.com 

 

U Członków Izby  

ENPROM Sp. z o.o. 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało spółce ENPROM 

dofinansowanie na realizację innowacyjnego projektu, którego celem  

jest stworzenie zintegrowanego systemu zarządzania inwestycją – budową,  

czy modernizacją linii elektroenergetycznej – zgodną z metodologią BIM. 

Projekt oparty o uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję przyczyni się  

do zwiększenia bezpieczeństwa inwestorów i wykonawcy inwestycji, 

umożliwiając im pozyskiwanie bieżących informacji o zaawansowaniu prac, 

pozwoli na sprawne i niezawodne planowanie przebiegu inwestycji,  

a także błyskawiczną reakcję w przypadku zagrożenia realizacji. Na przestrzeni 

dwóch ostatnich lat w badania i rozwój nowych technologii  

przy dofinansowaniu z NCBiR ENPROM zainwestował prawie 35 mln zł. 

Realizuje 4 projekty, które z założenia mają poprawiać bezpieczeństwo  

i zwiększać dostęp do energii, zapewnić inwestycjom elektroenergetycznym 

sprawny i niemal niezauważalny dla odbiorców przebieg, ale przede wszystkim 

są innowacyjne dla rozwoju energetyki, pozwalając firmie z najwyższą 

technologiczną jakością realizować projekty w Europie. Wartość projektu  

to prawie 18,5 mln zł. 

Więcej informacji o projektach ENPROM: 

https://budujemyodpowiedzialnie.pl/innowacyjny-projekt-enprom-z-

dofinansowaniem-ncbir/ 

Pronar Sp. z o.o. 

Kolejne innowacje zbliżają Pronar do pozycji lidera branży na świecie. Za kilka 

tygodni w fabryce Pronar w Narewce nastąpi rozruch dwóch pras do stali  

o nacisku 3 i 5 tysięcy ton na cm. kw. Nowe urządzenia umożliwią rozszerzenie 

mailto:info@qubicgames.com
http://www.qubicgames.com/
https://budujemyodpowiedzialnie.pl/innowacyjny-projekt-enprom-z-dofinansowaniem-ncbir/
https://budujemyodpowiedzialnie.pl/innowacyjny-projekt-enprom-z-dofinansowaniem-ncbir/


 

 

oferty firmy na potrzeby najpotężniejszych maszyn budowlanych i pozwolą  

na awans Pronaru z trzeciego na drugie miejsce producentów kół tarczowych 

na świecie. Jak wszystkie linie produkcyjne w Pronarze, także i ta została 

zaprojektowana przez inżynierów pracujących w przedsiębiorstwie.  

– Ani w Polsce, ani w Europie nikt już nie jest w stanie konkurować z nami  

w produkcji felg – nie ukrywa Sergiusz Martyniuk, prezes spółki Pronar. – Swoją 

pozycję zawdzięczamy innowacyjnym rozwiązaniom. Obecnie moce 

produkcyjne Pronaru pozwalają na obróbkę ponad miliona kół tarczowych 

rocznie. Trafiają one do odbiorców w 70 krajach świata na sześciu 

kontynentach.  

Więcej o Pronar: https://pronar.pl/narew-miejscem-innowacji-sukcesu/ 

Sohbi Craft Poland Sp. z o.o. 

Sohbi Craft Poland Sp. z o.o. rozpoczyna w październiku br. produkcję maseczek 

FFP2 i FFP3 w swoim zakładzie w Ostaszewie.  

Poziom filtracji maseczki FFP2 94% 

Poziom filtracji maseczki FFP3 99% 

Maseczki posiadają wymagane certyfikaty. 

Pre-Order Price (EX-works): 

FFP2=2EUR/PCS, FFP3=2.5EUR/PCS 

W razie zainteresowania prosimy o kontakt z przedstawicielami Sohbi Craft 

Poland:  

keiichiro.asano@sohbi.pl, Sales Manager 

katarzyna.ulanowska@sohbi.pl, Sales 

Więcej informacji o Sohbi Craft Poland: www.sohbi.pl 

 

Wydarzenia 

1 lipca 2020 r.  

Z udziałem firm członkowskich Izby Polska-Azja odbył się webinar „Transport 

intermodalny w Polsce – szansa czy wyzwanie?” Transportowego 

Obserwatorium Badawczego. 

https://pronar.pl/narew-miejscem-innowacji-sukcesu/
mailto:keiichiro.asano@sohbi.pl
mailto:katarzyna.ulanowska@sohbi.pl
http://www.sohbi.pl/


 

 

1 lipca 2020 r.   

Odbył się webinar Morskiej Agencji Gdynia „Jak rozmawiać z chińskim 

partnerem. Czyli o kulturze biznesowej w Chinach”, organizowanym  

we współpracy z Instytutem Boyma.  

2 lipca 2020 r.   

Członkowie Izby wzięli udział w szkoleniu on-line „Etykieta i Komunikacja  

w Biznesie z Elementami Protokołu Dyplomatycznego”. 

3 lipca 2020 r.  

Przygotowania do obchodów 65-lecia stosunków dyplomatycznych z Indonezją, 

problem spawaczy energetycznych na budowy LG Chem, Hyundai ENG i SK -

seria telekonferencji. 

3 lipca 2020 r. 

Z okazji Dnia Niepodległości Białorusi odbyło się spotkanie Sekcji Unia Celna. 

W imieniu członków Izby Prezes Piechociński przekazał pozdrowienia  

i życzenia sukcesów dla Sąsiadów z Białorusi. 

3 lipca 2020 r. 

W siedzibie Hansei Polska omówienie wyniku spotkań polskich firm  

z koreańskimi podwykonawcami na budowie Polimerów Police. Kolejne 

polskie firmy i ich pracownicy przechodzą audyty techniczne i jakościowe 

spawania i montażu.  

3 lipca 2020 r. 

W siedzibie EuroEnergoCommerce omówienie relacji z przedsiębiorczością 

białoruską. Do firmy napłynęły oferty dostawy domów drewnianych, w tym 

małych obiektow na działki letniskowe.  

3 lipca 2020 r. 

W siedzibie NES Marketing omówienie współpracy członków Izby w promocji 

polskiej oferty dla międzynarodowych firm działających na Jedwabnym Szlaku. 

3 lipca 2020 r. 

Rozpoczęły się testy spawaczy energetycznych na budowy kapitału 

koreańskiego w Polsce. Partner Izby Hansei Polska przeprowadziła weryfikacje 

umiejętności spawaczy na budowy LG Chem, SK i Hyundai. 



 

 

7 lipca 2020 r. 

Szkolenie PAIH  „Rola certyfikacji halal w eksporcie do Arabii Saudyjskiej, 

Kuwejtu, Malezji i Maroka”. 

7 lipca 2020 r. 

Izba podjęła współpracę z PAHL & ZIENTARSKA KANCELARIE ADWOKACKIE  

w zakresie obsługi azjatyckich inwestorów w Zachodniej Polsce i Niemczech. 

8 lipca 2020 r.  

Spotkanie z przedstawicielami Funduszu Inwestycyjnego promującego 

całościowe rozwiązania dla otoczenia dworcowego z wykorzystaniem paneli 

fotowoltaicznych, budowy sieci ładowarek i uruchomieniem e-taksówek. 

8 lipca 2020 r.  

W TV Rzeczpospolita  rozmowa Prezesa z redaktorem Różańskim o światowej 

gospodarce i sytuacji  w Chinach, Korei, Japonii i USA. 

Link do rozmowy: https://www.youtube.com/watch?v=-PkHcrx7e6E 

8 lipca 2020 r.  

W siedzibie Izby spotkanie z polskim biznesem inwestującym w Laosie, 

jak eksportować polskie środki sanitarne na Białoruś i do Azji Centralnej.  

Spotkanie z kierownictwem stowarzyszeń kulturalnych Polska-Chiny. 

9 lipca 2020 r. 

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie z polskimi firmami produkcji napojów. 

Omówiono możliwości dystrybucyjne produktów do HoRECA w Niemczech, 

Austrii i Szwajcarii, potrzeby surowcowe i dostaw opakowań. 

10 lipca 2020 r.  

Spotkanie w siedzibie Grupy EEI z kierownictwem firmy. Omówiono 

zaangażowanie firmy w Indochinach, polski export usług budowlanych  

na wschód i potrzebę integracji firm kapitału japońskiego działających  

w Europie Środkowo-Wschodniej, sytuację na rynku nieruchomości 

handlowych i centrów logistycznych. 

10 lipca 2020 r.  

https://www.youtube.com/watch?v=-PkHcrx7e6E


 

 

W siedzibie WALDI spotkanie z przedsiębiorcami z Ukrainy. Omówiono 

możliwości dostaw polskich środków sanitarnych (na bazie alkoholu echo  

i tlenków grafenu) na Ukrainę i do Krajów Kaukazu.  

13 lipca 2020 r.  

Spotkanie z Prezesem Chińsko-Polskiej Izby Gospodarczej, prezesem GD Poland 

Panem Baohua Han. Omówiono możliwości odbywania praktyk studenckich  

w obu Izbach dla polskich studentów uczących się języka chińskiego. 

Organizację webinaru po chińsku dla chińskich firm zainteresowanych 

importem polskich produktów. 

14 lipca 2020 r. 

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie Sekcji Promocja i Marketing. Omówiono 

stan przygotowań Nes Marketing do uruchomienia sklepu internetowego Izby, 

promocję polskich w obchodach 65-lecia stosunków dyplomatycznych Polska- 

Indonezja. 

16 lipca 2020 r.  

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie z przedstawicielami międzynarodowego 

projektu infrastrukturalnego ABC + De. Omówienie projektu, możliwości 

współpracy i wykorzystanie możliwości portów Gdańsk, Gdynia i S 19  

w obsłudze relacji północ-południe. Spotkanie z przedstawicielami 

Bułgarskiego Large Infrastructure Projects. Omówiono projekt powołania 

nowego korytarza europejskiego Porty Greckie-Bułgaria-Rumunia-Węgry-

Słowacja-Porty Bałtyckie Gdańsk/Gdynia. 

16 lipca 2020 r. 

W siedzibie Izby spotkanie z przedstawicielem Relyonart Fund. Omówiono 

możliwości modelu PPP w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznych  

w przestrzeni publicznej. 

16 lipca 2020 r.  

W siedzibie Tureckiego Centrum Handlowego w Wólce Kosowskiej spotkanie  

z Prezesem Stowarzyszenia Turcja-Polska, liderem tureckiej przedsiębiorczości 

na Mazowszu Saitem Buyukbayrak. Omówiono współpracę w promocji polskich 

produktów w Turcji. 

16 lipca 2020 r.  



 

 

W siedzibie GD Poland spotkanie kierownictwa Sekcji Chiny. Omówiono pilną 

potrzebę przygotowania oferty dla polskich eksporterów certyfikacji  

i ochrony marki polskich produktów w Chinach. Przygotowania do VIII 

FRACHT 2020. 

17 lipca 2020 r.  

Sekcja Korea Izby Polska-Azja przygotowała materiał dla KOSME - promotora 

małej i średniej koreańskiej przedsiębiorczości o możliwości aktywizacji 

współpracy polsko-koreańskiej w formie telekonferencji i webinariów. 

Nagrano wypowiedz Prezesa Izby, która była jedyną prezentowana 

wypowiedzią z UE na naradzie w Ministerstwie Gospodarki Korei  

z kierownictwem KOSME w sprawie podniesienia aktywności on-line 

koreańskich eksporterów.  

18 lipca 2020 r.  

Telekonferencja z firmami członkowskimi Izby - omówienie kłopotów polskich 

firm na rynku azjatyckim w branży mleczarskiej (przejmowanie marki, 

wiarygodność odbiorców, rzetelność płatności, jakość pracy przedstawicieli)  

wnioski z amatorskich zakupów środków sanitarnych, przygotowania  

do spotkania z przedstawicielami "UE wielki program infrastruktury" w ramach 

odbudowy gospodarki UE. 

20 lipca 2020 r.  

Przygotowania Izby do obchodów 65-lecia nawiązania stosunków 

dyplomatycznych z Indonezją. W siedzibie Izby spotkanie Sekcji Promocja  

i marketing. W Hansei Polska omówienie problemów na budowach kapitału 

koreańskiego w Polsce. 

22 lipca 2020 r. 

W siedzibie GD Poland spotkanie Sekcji Chiny, omówiono przygotowania  

do FRACHT 2020 i taryfy na przewozy koleją na Jedwabnym Szlaku. 

22 lipca 2020 r.  

W siedzibie PD Health&Safety spotkanie z Heinzem Pascher z Uniconsult Polska 

i Uniconsult Wick & Partner Unternehmensberatung GmbH. 

Omówiono współpracę polskich i austriackich firm z krajami Azji, realizację 

Projektu Centrum Jedwabnego Szlaku. 



 

 

22 lipca 2020 r. 

W siedzibie PD Health&Safety spotkanie z kierownictwem Polish Dairy. 

Omówiono realizację Projektu Centrum Jedwabnego Szlaku i konsekwencje 

umowy o wolnym handlu UE-Wietnam, stawki przewozów morskich  

i kolejowych Polska-Chiny, Polska-Wietnam. 

22 lipca 2020 r.   

Pod Wrocławiem odbyło się kolejne  testowanie kwalifikacji spawaczy  

ze specjalnościami w energetyce na potrzeby koreańskich firm  

przy inwestycjach w Kobierzycach, Dąbrowie Górniczej i Policach.  

29 lipca 2020 r.  

Spotkanie w siedzibie Dyspol - dużego producenta i eksportera kiszonej kapusty 

i ogórków. 

30 lipca 2020 r. 

Spotkanie z J.E. Andrijem Deszczycia Ambasadorem Ukrainy. Omówiono: udział 

ukraińskich dyplomatów i biznesu w Forum Fracht 2020, 

problem wjazdu inwestorów ukraińskich do Polski z powodu COVID-19, 

współpracę polskich i ukraińskich firm na Jedwabnym Szlaku, 

współpracę firm IT. 

30 lipca 2020 r.  

Spotkanie z reprezentantami firm zainteresowanych współpracą z Ukrainą  

i Krajami Unii Celnej. 

30 lipca 2020 r.  

W siedzibie Izby spotkanie z przedstawicielem biznesu spożywczego  

z Azerbejdżanu, omówiono możliwości zwiększenia polskich dostaw mięsa 

wieprzowego, wołowego i drobiu, techniki rolniczej i przetwórstwa, leków 

weterynaryjnych. 

30 lipca 2020 r.  

W siedzibie Izby spotkanie z kierownictwem Relopack Solutions. Omówiono 

nową inicjatywę Morskiej Agencji Gdynia i Relopack - budowy centrum 

załadunkowego uwzględniającego najwyższe standardy bezpieczeństwa 

sanitarnego i dodatkowe wymogi sanitarne w transporcie morskim. 



 

 

31 lipca 2020 r.   

W  GD Poland omówiono przygotowania do Fracht 2020, ofertę ukraińską  

dla polskich firm diaspory azjatyckiej, bieżące problemy funkcjonowania 

Centrów Handlowych w związku z COVID-19. 

31 lipca 2020 r.  

Prezes Izby Polska-Azja Janusz Piechociński był gościem w Magazynie EKG  

w Radio TOKfm. 

Link do audycji: https://audycje.tokfm.pl/podcast/93642,Janusz-Piechocinski-

Gospodarce-potrzeba-wiecej-pragmatyzmu 

31 lipca 2020 r. 

Odbyła się inwestycyjna konferencja online „Od odbudowy  

do zrównoważonego wzrostu”, organizowana przez Instytucję Publiczną 

„Narodowa Agencja Inwestycji i Prywatyzacji” przy wsparciu UNCTAD. 

Omówiono możliwości inwestycyjne na Białorusi w kontekście 

postpandemicznej odbudowy gospodarczej oraz praktyczne doświadczenie 

działalności przedsiębiorstw na Białorusi. 

Nadchodzące wydarzenia 

16-19 sierpnia 2020 r., Targi AgroFood MADE IN BELARUS, wirtualne Targi 

Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa zaprasza zainteresowane firmy 

do wzięcia udziału w wirtualnych targach produktów spożywczych 

wyprodukowanych w tym kraju. Wirtualne Targi MADE IN BELARUS #AgroFood 

odbędą się 16-19 sierpnia 2020 r.  

Więcej informacji o wydarzeniu: www.belinterexpo.by. 

21-22 sierpień 2020 r. VIII edycja Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 

2020  

FRACHT 2020 to najważniejsze i największe wydarzenie w branży TSL. 

Wystąpienie Prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja Janusza 

Piechocińskiego o tym,  co pandemia w logistyczno-transportowych relacjach 

Azja-UE, na ile wzrosła konkurencyjność Jedwabnego Kolejowego Szlaku i co to 

oznacza dla potrzebnych zmian w infrastrukturze i technice kolejowej.   

https://audycje.tokfm.pl/podcast/93642,Janusz-Piechocinski-Gospodarce-potrzeba-wiecej-pragmatyzmu
https://audycje.tokfm.pl/podcast/93642,Janusz-Piechocinski-Gospodarce-potrzeba-wiecej-pragmatyzmu
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=agrofood&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6688694077065609216
http://www.belinterexpo.by./


 

 

https://fracht2020.konfeo.com/pl/groups 

7-8 września. Annual General Meeting of New Silk Road Network  

Pierwszego networku logistycznego dla firm na Jedwabnym Szlaku, na którym 

Prezes Piechociński wygłosi mowę otwierającą o logistyce na Nowym 

Jedwabnym Szlaku.   

23-24 września 2020 r. Production Manager Meeting: Fabryka Przyszłości  

w drodze do przemysłu 4.0., Katowice 

PRODUCTION MANAGER MEETING: FABRYKA PRZYSZŁOŚCI W DRODZE  

DO PRZEMYSŁU 4.0.odbędzie się w dniach 23 - 24 września 2020 r.  

w Katowicach Courtyard by Marriott Katowice. XXI w. to epoka, w której 

manager będzie musiał nie tylko nieustannie się uczyć, ale i oduczać wcześniej 

nabranych umiejętności. Jak zarządzać w dobie rosnącej roli najnowszych 

technologii? Jakich kompetencji będzie wymagała od przywódcy inteligentna 

fabryka, dlaczego elementy empatii i komunikacji będą kluczowe dla synergii 

wypływającej z współpracy ludzi i maszyn? W Konferencji udział weźmie Prezes 

Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja Janusz Piechociński z prezentacją  

na temat „Polski przemysł i firmy produkcyjne w perspektywie amerykańsko-

chińskiej firmy handlowej oraz Brexitu”. 

Więcej informacji o wydarzeniu: http://www.production-

manager.pl/konferencja/production-manager-meeting-fabryka-

przyszlosci/#section-10 

24-26 września 2020 r., Guangdong 21st Century Maritime Silk Road 

International Expo 2020 (MSRE), Chiny 

Konsulat Generalny RP w Kantonie weźmie udział w Targach Guangdong 21st 

Century Maritime Silk Road International Expo 2020 (MSRE). Targi MSRE są 

wydarzeniem wielobranżowym ukierunkowanym na promocję szeroko 

rozumianej współpracy krajów zaangażowanych w Inicjatywę Pasa i Szlaku (One 

Belt One Road) z Chinami. Zachęcamy polskie firmy i instytucje otoczenia 

biznesu do zaangażowania się w działalność promocyjną w ramach MSRE 2020, 

gdyż będzie to doskonała okazja do zaprezentowania polskiej oferty 

eksportowej i zbudowania podwalin pod przyszłe relacje biznesowe. Dla 

https://fracht2020.konfeo.com/pl/groups
http://www.production-manager.pl/konferencja/production-manager-meeting-fabryka-przyszlosci/#section-10
http://www.production-manager.pl/konferencja/production-manager-meeting-fabryka-przyszlosci/#section-10
http://www.production-manager.pl/konferencja/production-manager-meeting-fabryka-przyszlosci/#section-10


 

 

wystawców organizatorzy przewidują możliwość przyznania darmowej 

powierzchni wystawienniczej. W celu ustalenia możliwości bezpośredniego lub 

pośredniego udziału w SMRE (bezpośredni udział przedstawiciela polskiej firmy, 

wysyłka materiałów reklamowych, ofert, etc.) prosimy o kontakt z Konsulatem 

Generalnym RP w Kantonie (Karol.peczak@msz.gov.pl) 

Więcej o wydarzeniu: http://msr-expo.com/ 

13-16 października 2020 r. Misja gospodarcza do Japonii, Krajowa Izba 

Gospodarcza 

Firmy z branży biotechnologicznej zapraszamy do wzięcia udziału w planowanej 

na październik misji gospodarczej do Yokohamy. W programie wyjazdu między 

innymi udział w wystawie BioJapan 2020.  

Szczegóły wydarzenia: https://kig.pl/uslugi/wspolpraca-

miedzynarodowa/wyjazdowe-misje-zagraniczne/azja/szczegoly/17559/ 

 

14-19 października 2020 r. Targi LINGAN Global Electronics Expo 2020 

Konsulat Generalny RP w Kantonie ma przyjemność Państwa poinformować  

o możliwości udziału w targach LINGAN Global Electronics Expo 2020,  

które odbędą się w dniach 14-19 października 2020 r. Wydarzenie to będzie 

miało na celu stworzenie platformy współpracy podmiotów związanych  

z szeroko rozumianym przemysłem zaawansowanych technologii. 

Wychodząc naprzeciw trudnej sytuacji epidemicznej w niektórych krajach 

organizatorzy targów LINGAN przewidują możliwość zdalnego udziału w tym 

wydarzeniu. Uczestnicy mogą m.in. skorzystać z możliwości prezentacji swojej 

oferty on-line, a także z uczestnictwa w spotkaniach B2B w trybie zdalnym. 

Szczegóły wydarzenia: https://polandasia.com/aktualności/2020-lingan-global-

electronics-expo/ 

 

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

spożywczych  i materiałów opakowaniowych”, TUV SUD Polska  

Z wystąpieniem Prezesa Izby „Wymagania i zasady promocji polskich marek na 

na rynkach azjatyckich”.   

5-10 listopada 2020 r., China International Import Expo 2020, Szanghaj 

mailto:Karol.peczak@msz.gov.pl
http://msr-expo.com/
https://kig.pl/uslugi/wspolpraca-miedzynarodowa/wyjazdowe-misje-zagraniczne/azja/szczegoly/17559/
https://kig.pl/uslugi/wspolpraca-miedzynarodowa/wyjazdowe-misje-zagraniczne/azja/szczegoly/17559/
https://polandasia.com/aktualności/2020-lingan-global-electronics-expo/
https://polandasia.com/aktualności/2020-lingan-global-electronics-expo/


 

 

Polska Agencja Handlu i Inwestycji zaprasza do wzięcia udziału w misji polskich 

przedsiębiorców na targi China International Import Expo 2020, które odbędą 

się w dniach 5-10 listopada w Szanghaju. Targi China International Import Expo 

to największe wydarzenie targowe w Chinach organizowane od 2018 r. z 

inicjatywy i pod patronatem Prezydenta Chin – Xi Jinpinga. Istotnym celem 

targów jest promocja w Chinach zagranicznych produktów konsumpcyjnych 

wysokiej jakości. Wydarzenie jest skierowane do firm zainteresowanych 

eksportem produktów do Chin i znalezieniem potencjalnych chińskich 

dystrybutorów. W zeszłorocznej edycji Targów udział wzięło ponad 3800 firm z 

181 krajów i regionów świata. Niemal milion zwiedzających miało okazję 

zapoznać się z produktami i ofertą zagranicznych wystawców.  

Więcej o wydarzeniu: https://www.paih.gov.pl/20201105/misja_na_targi_ciie 

Aktywność medialna Izby Polska-Azja 

Artykuł Prezesa Izby Polska-Azja Janusza Piechocińskiego na temat kondycji 

transportu intermodalnego między Europą i Chinami: 

https://polandasia.com/media/2052/njs-3.pdf 

Artykuł Prezesa Izby Polska-Azja Janusza Piechocińskiego na temat Kolejowego 

Jedwabnego Szlaku: 

https://lnkd.in/erHqztc 

Artykuły na temat przedstawicieli firm członkowskich Izby Polska-Azja 

uczestniczących w VIII Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2020  

w Gdyni: 

https://polandasia.com/aktualności/izba-polska-azja-na-fracht-2020-viii-forum-

transportu-intermodalnego/ 

https://kurier-kolejowy.pl/aktualnosci/36671/arkadiusz-nagiec-dyrektor-

zarzadzajacy-equo-s-a--gosciem-viii-forum-transportu-intermodalnego-

fracht.html 

https://kurier-kolejowy.pl/aktualnosci/36663/song-gao--prezes-firm-mbb-

logistics-i-mw-gosciem-viii-forum-transportu-intermodalnego-fracht.html 

https://www.paih.gov.pl/20201105/misja_na_targi_ciie
https://polandasia.com/media/2052/njs-3.pdf
https://lnkd.in/erHqztc
https://polandasia.com/aktualności/izba-polska-azja-na-fracht-2020-viii-forum-transportu-intermodalnego/
https://polandasia.com/aktualności/izba-polska-azja-na-fracht-2020-viii-forum-transportu-intermodalnego/
https://kurier-kolejowy.pl/aktualnosci/36671/arkadiusz-nagiec-dyrektor-zarzadzajacy-equo-s-a--gosciem-viii-forum-transportu-intermodalnego-fracht.html
https://kurier-kolejowy.pl/aktualnosci/36671/arkadiusz-nagiec-dyrektor-zarzadzajacy-equo-s-a--gosciem-viii-forum-transportu-intermodalnego-fracht.html
https://kurier-kolejowy.pl/aktualnosci/36671/arkadiusz-nagiec-dyrektor-zarzadzajacy-equo-s-a--gosciem-viii-forum-transportu-intermodalnego-fracht.html
https://kurier-kolejowy.pl/aktualnosci/36663/song-gao--prezes-firm-mbb-logistics-i-mw-gosciem-viii-forum-transportu-intermodalnego-fracht.html
https://kurier-kolejowy.pl/aktualnosci/36663/song-gao--prezes-firm-mbb-logistics-i-mw-gosciem-viii-forum-transportu-intermodalnego-fracht.html


 

 

https://kurier-kolejowy.pl/aktualnosci/36654/rewolucja-w-transporcie-

kombinowanym-na-forum-fracht-2020.html 

Wywiad Prezesa Izby Polska-Azja Janusza Piechocińskiego dla WNP.pl dot. 

gospodarki i obietnic kampanii prezydenckiej: 

https://lnkd.in/e8brAqY 

Wywiad Prezesa Izby Polska-Azja Janusza Piechocińskiego dla PolishBrief  

o skutkach pandemii i rozwoju branży e-commerce: 

https://polishbrief.pl/news/5073/piechocinski_uczymy_sie_robic_zakupy_w_n

owej_normalnosci_branza_e_commerce_jest_zwyciezca 

Wywiad Prezesa Izba Polska-Azja dla Onet Rano o stanie polskiej gospodarki: 

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/janusz-piechocinski-jestesmy-

liderem-inflacji/bjjf23v 
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