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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 sierpnia 2020 r. w Gdyni odbyło się VIII Forum Transportu 

Intermodalnego FRACHT 2020 - największe i najważniejsze wydarzenie  

w branży TSL. W czasie 2 dni spotkań, debat i wystąpień pokazaliśmy ofertę  

w  obszarze transportu intermodalnego i e-commerce firm Izby Przemysłowo-

Handlowej Polska-Azja, omówiliśmy stan realizacji Projektu Centrum Polska-

Azja oraz Centrum Jedwabnego Szlaku.  

W tegorocznej edycji FRACHT 2020 wzięła udział liczna reprezentacja 

przedstawicieli firm członkowskich Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja: 

CIL Freight Poland, CSL Internationale Spedition, EQUO (REWAG), GD Poland, 

MBB Logistics, Morska Agencja Gdynia, MW Logistics oraz NES Marketing. 

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

światowej pandemii koronawirusa COVID-19” wystąpili m.in. 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  
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z Wojkowej Akademii Technicznej w Warszawie, budowę nowej generacji 

platform kolejowych do przewozów na długich dystansach. 

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. 

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. 

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 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. 

Ze względu na wagę wydarzenia i istotny udział członków Izby 

przygotowujemy specjalny newsletter z pełnym opisem wydarzeń. 

 

65-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych Polska-Indonezja 

Z okazji 65-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych Polska-Indonezja 

odbyło się wiele wydarzeń promujących relacje polsko-indonezyjskie.  



 

 

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/ 

 

U Członków Izby  

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 

 

Targi Kielce S.A. 

Nadchodzące wydarzenia w Targi Kielce S.A.: 

• 8-10.09.2020 r. XXVIII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego 

MSPO 

• 8-10.09.2020 r. XXVI Międzynarodowe Targi Logistyczne LOGISTYKA 

• 19-20.09.2020 r. II Targi Lotnicze AVIATION EXPO 

• 22-24.09.2020 r. XIII Targi Obróbki Blach i Cięcia STOM-BLECH & 

CUTTING; Targi Technologii i Komponentów Łącznych i Mocujących 

https://polandasia.com/aktualności/zaangażowanie-izby-polska-azja-w-polsko-indonezyjskie-relacje/
https://polandasia.com/aktualności/zaangażowanie-izby-polska-azja-w-polsko-indonezyjskie-relacje/
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STOM-FIX; XIII Targi Obróbki Metali, Obrabiarek i Narzędzi STOM-TOOL; 

VII Targi Laserów i Technologii Laserowych STOM-LASER; III Salon 

Robotyki Przemysłowej; XXVIII Targi Przemysłowej Techniki 

Pomiarowej CONTROL-STOM; XV Międzynarodowe Targi Technologii i 

Urządzeń dla Spawalnictwa SPAWALNICTWO. 

Szczegóły wydarzeń: https://www.targikielce.pl/kalendarium 

 

WASKO S.A. 

WASKO S.A. rozbudowało o dodatkowe półki dyskowe oraz sprzęt sieciowy 

klaster niezawodnościowy Hitachi Vantara w Ministerstwie Sportu. Rozbudowa 

sieci zapewnia Ministerstwu Sportu ciągły oraz nieprzerwany dostęp do danych 

w trybie active-active, a także w znaczącym stopniu zwiększa jego wydajność.  

Więcej: https://www.wasko.pl/aktualnosci/rozbudowa-sieci-ministerstwie-

sportu/ 

WASKO S.A. zawarło umowę z Polską Agencją Prasową S.A., której 

przedmiotem jest świadczenie usług serwisowych biblioteki taśmowej FUJITSU. 

Oparte na LTO urządzenia pamięci masowej FUJITSU ETERNUS stanowią 

połączenie elastycznej skalowalności z doskonałymi możliwościami 

zautomatyzowanego i zdalnego zarządzania przy bardzo efektywnej obsłudze w 

przypadku szybkiego wzrostu ilości danych podczas tworzenia kopii zapasowych 

i archiwizowania. 

Więcej: https://www.wasko.pl/aktualnosci/wasko-dla-pap-s-a/ 

 

Wydarzenia 

3 sierpnia 2020 r. 

Telekonferencja w sprawie nowej platformy kolejowej, której produkcję 

uruchomi REWAG. 

5 sierpnia 2020 r. 

Webinar o potrzebach nowej techniki kolejowej w przewozach intermodalnych 

Azja- Europa. Spotkanie z producentami sprzętu  o możliwościach sprzedaży 

https://www.targikielce.pl/kalendarium
https://www.wasko.pl/aktualnosci/rozbudowa-sieci-ministerstwie-sportu/
https://www.wasko.pl/aktualnosci/rozbudowa-sieci-ministerstwie-sportu/
https://www.wasko.pl/aktualnosci/wasko-dla-pap-s-a/


 

 

polskich dronów i małych samolotów do Krajów Azji. Telekonferencje  

z eksporterami mięsa i mleka. 

6 sierpnia 2020 r.  

W Narwi spotkanie z kierownictwem Pronar Narew. Omówiono kolejne 

inwestycje firmy w nowej generacji felgi wielkogabarytowe i maszyny  

do ciągów technologicznych segregacji odpadów komunalnych. 

7 sierpnia 2020 r. 

Spotkanie z kierownictwem sieci handlowej Archelan. Omówiono możliwości 

współpracy z producentami z Krajów Azji Centralnej i Kaukazu. 

8 sierpnia 2020 r. 

W Mińsku Mazowieckim spotkanie z kierownictwem AWENTA - liderem rynku 

wentylatorów w Polsce. Omówiono funkcjonowanie Centrum Badawczo-

rozwojowego firmy, sytuację w dostawach propylenów i współpracę z firmami  

z Korei, Chin i Wietnamu. 

10 sierpnia 2020 r. 

W GD Poland spotkanie kierownictw Izby Polska-Azja i Chińsko-Polskiej Izby 

Gospodarczej. Omówiono wejście do Europy największej chińskiej firmy 

kurierskiej i ulokowania w Wólce Kosowskiej pierwszego terminala 

dystrybucyjnego. Firma zainteresowana jest w ramach e-handlu sprzedażą 

polskich produktów w Azji. 

10 sierpnia 2020 r. 

W siedzibie Hansei Polska omówiono postępy rozmów na wykonanie prac  

w inwestycji Hyundai Eng. na budowie Polimerów Police. Kolejni polscy 

podwykonawcy są blisko podpisania umów w robotach budowlanych. 

11 sierpnia 2020 r. 

Spotkanie w Ambasadzie Chin w Warszawie. Omówiono konsekwencje COVID -

19 dla bieżących kontaktów politycznych i biznesowych, relacje polsko-chińskie 

i wzrost roli Kolejowego Jedwabnego Szlaku, utrudnienia w przemieszczaniu się 

dla biznesu i studentów. 



 

 

13 sierpnia 2020 r.  

Telekonferencje z uczestnikami Fracht 2020. Ambasada Indonezji przekazała 

okolicznościowe wystąpienie Pani Ambasador Siti Nugraha Mauludiah,  

która w zeszłym roku była Gościem Specjalnym Forum. 

15 sierpnia 2020 r.  

Święto Wyzwolenia Korei. 

List do koreańskich przedsiębiorców 

 

Szanowni Państwo, 

W imieniu Izby Przemysłowo Handlowej Polska Azja z okazji Święta 

Narodowego Korei Dnia Wyzwolenia - 15 sierpnia proszę przyjąć życzenia wielu 

sukcesów i powodzenia dla Was Obywateli Republiki Korei, którzy żyją i pracują 

w Polsce. 15 sierpnie Korea świętuje Dzień Wyzwolenia, a Polska Dzień Wojska 

Polskiego i upamiętnienie zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920 roku w obronie 

swojej Niepodległości odzyskanej po 123 latach niewoli. Nasze Kraje i Narody  

w swojej historii doświadczały podobnych zdarzeń utraty Niepodległości  

i Wolności, płaciły wielka cenę za ich odzyskanie i obronę. Potrafimy to docenić 

i dlatego w polsko - koreańskich relacjach jest tyle sympatii, przyjaźni  

i zrozumienia. Bardzo dobrym relacjom politycznym i dyplomatycznym 

towarzyszy coraz większa współpraca gospodarcza, naukowo-techniczna  

i kulturalna. Koreańscy inwestorzy już w latach 90-tych zaufali Polsce i Polakom 

a dzisiaj inwestycje koreańskie są liderem inwestycji azjatyckich w Polsce. 

Proszę przyjąć nasze wyrazy wdzięczności za dotychczasową współpracę 

koreańsko – polską. 

 

18 sierpnia 2020 r.  

Konferencja online Partnera Izby Transport Manger Virtual Meeting 

„Jak zarabiać więcej w branży TSL?”. 

18 sierpnia 2020 r.  

Telekonferencja problemy w eksporcie mleka w proszku do Azji i Afryki. 

18 sierpnia 2020 r. 



 

 

W GD Poland omówienie możliwości eksportu polskiej żywności w kanale  

e-commerce w oparciu o możliwości Centrum Dystrybucji w Hali 6. 

Zainteresowanych producentów prosimy o kontakt na info@polandasia.com. 

20-21 sierpnia 2020 r. 

VIII Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2020 w Gdyni. 

24 sierpnia 2020 r.  

W GD Poland spotkanie z kierownictwem Chińsko- Polskiej Izby Gospodarczej. 

Omówiono wyniki Fracht 2020, wejście chińskiej firmy kurierskiej na rynek UE, 

ofertę GD Poland dla przedsiębiorców z Indonezji, Kazachstanu i Uzbekistanu 

24 sierpnia 2020 r. 

Spotkanie w dziale handlowym WIPASZ. Omówiono możliwości eksportu 

polskiego mięsa drobiowego do Wietnamu i Korei. 

24 sierpnia 2020 r. 

W Nes Marketing omówienie promocji firm Izby Polska-Azja biorących udział  

w FRACHT 2020. 

24 sierpnia 2020 r. 

Telekonferencja z Ambasadorem Uzbekistanu w Polsce Panem Bakhromem 

Babaevem. Omówiono organizację polsko-uzbeckiego webinaru gospodarczego 

i bieżącą wymianę handlową. COVID-19 nie zaszkodził polskim firmom  

w zwiększeniu dostaw uzbeckich tkanin na europejski rynek. 

24 sierpnia 2020 r. 

Spotkanie w Rezydencji Ambasador Indonezji z okazji 65. rocznicy stosunków 

dyplomatycznych z Indonezją. 

Z Ambasador Malezji omówiono dotychczasową współpracę.   

25 sierpnia 2020 r. 

Webinar Ambasady Indonezji w Warszawie „Potencjalna współpraca 

gospodarcza Indonezji i Polski w nowej normalności”. 
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Podczas webinarium Wykład Otwierający wygłosiła Wiceminister Spraw 

Zagranicznych Republiki Indonezji, a panelistami w webinarium byli 

przedstawiciele Indonezji i Polski, w tym Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej 

Polska-Azja Janusz Piechociński. Wydarzenie spotkało  się z licznym 

zainteresowaniem firm handlowych i inwestycyjnych- ponad 300 uczestników 

webinaru. 

W czasie webinaru Prezes Izby zaproponował dołączenie biznesu 

indonezyjskiego do realizowanego wspólnie z diaspora azjatyckiego biznesu  

na Mazowszu Projektu Centrum Polska-Azja. Opis Projektu na stronie 

www.polandasia.com. Indonezyjskim uczestnikom webinaru przekazano 

specjalnie przygotowaną prezentację o polskiej gospodarce, działaniach  

i propozycjach Izby Polska-Azja i ofercie firm członkowskich. Wiceministrowi 

gospodarki i szefowi indonezyjskiej Agencji Handlu i Inwestycji przekazaliśmy 

ofertę budowy w halach GD Poland  w Wólce Kosowskiej stałej ekspozycji 

produktów indonezyjskich z zapleczem magazynowym,  wykorzystania 

potencjału ACTION , MBB i MW Logistics dla dystrybucji kanale e-commerce, 

wprowadzenie indonezyjskich produktów do sklepów internetowych NES i GD 

Poland. 

26 sierpnia 2020 r.  

Z okazji Festiwalu Mango zorganizowanego przez Ambasadę Pakistanu  

w Warszawie kierownictwo Izby na spotkaniu w Ambasadzie przedstawiło Panu 

Ambasadorowi i Radcy ds. Handlu Inwestycji działania Izby. Uzgodniono  

na początku września spotkanie przygotowujące webinar gospodarczy Polska- 

Pakistan. W spotkaniu uczestniczył także Ambasador RP w Pakistanie Pan Piotr 

A. Opaliński, któremu przedstawiliśmy ofertę dla pakistańskich przedsiębiorców 

w ramach Centrum Polska-Azja. 

26 sierpnia 2020 r.  

W siedzibie Izby sytuacja agencji zatrudnienia w czasie COVID-19. 

Ekspansja polskiej branży gier na rynku azjatyckim. Usługi finansowe dla firm 

azjatyckich w Polsce -  spotkanie z Grupą Vindexus. Sekcja Kraje Arabskie: 

możliwości sprzedaży polskiej żywności w czasie ograniczeń COVID-19. 

27 sierpnia 2020 r. 
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Spotkanie z przedstawicielami firm turystycznych operujących w Azji. 

Omówienie COVID-19 i konsekwencji dla branży. Spotkanie z szefem 

departamentu ekonomicznego Ambasady Kazachstanu w Polsce Panem  

Yermek Sadykbekov - omówienie oferty polskich firm w ramach Projektu 

Centrum Polska-Azja, współpraca sektora TSL na Jedwabnym Szlaku, 

przygotowanie webinarów gospodarczych Polska-Kazachstan. 

28 sierpnia 2020 r.  

Omówienie funkcjonowania sklepów internetowych GD Poland i Nes 

marketing. 

31 sierpnia 2020 r.  

Spotkania kierownictwa Chińsko-Polskiej Izby Gospodarczej i Izby Polska-Azja  

w Poznaniu z przedsiębiorcami. 

31 sierpnia 2020 r.  

Święta Narodowe Malezji i Kirgizji. Prezes Izby wystosował Listy 

okolicznościowe.  

 

Nadchodzące wydarzenia 

7-8 września 2020 r. 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.  W wydarzeniu wezmą udział także przedstawiciele firm 

członkowskich Izby: CSL Internationale Spedition oraz Polish Forwarding 

Company. 

Szczegóły wydarzenia: https://www.newsilkroadnetwork.com/en/upcoming-

events 

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

w drodze do przemysłu 4.0., Katowice 

https://www.newsilkroadnetwork.com/en/upcoming-events
https://www.newsilkroadnetwork.com/en/upcoming-events


 

 

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 

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/ 

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

spożywczych  i materiałów opakowaniowych”, TUV SUD Polska  

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
mailto:Karol.peczak@msz.gov.pl
http://msr-expo.com/


 

 

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 

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 

10-12 listopada 2020 r. XI Forum Górniczo-Geologiczne MINEX Kazakhstan, 

Nur-Sułtan 

W dniach 10-12 listopada 2020 r. w stolicy Kazachstanu Nur-Sułtan odbędzie się 

XI Forum Górniczo-Geologiczne MINEX Kazakhstan „Zrównoważony rozwój 

górniczo-geologicznej branży Kazachstanu – możliwości i wyzwania”.  

Tematyka Forum: 

• Zasoby przyszłości; 

• Zastąpienie zasobów; 

• Produkcja górnicza; 

• Zarządzanie zasobami; 

• Przetwórstwo i wzbogacenie. Rozwiązania innowacyjne; 

• Cyfryzacja pracy górniczej. 

Kontakt do organizatora: 

Anastasiya Bogdanova – Event&Social Media Coordinator 

https://www.paih.gov.pl/20201105/misja_na_targi_ciie


 

 

e-mail: Anastasia.b@advantix.co.uk 
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