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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. 

 

13 kwietnia 2021 r., Forum Biznesu Polska-Uzbekistan 

Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Azja wraz z Krajową Izbą Gospodarczą 

zapraszają do udziału w Forum Biznesu Polska-Uzbekistan, które odbędzie  

się 13 kwietnia 2021 r. online.  

Forum zaplanowane jest w związku z VII posiedzeniem Polsko-Uzbekistańskiej 

Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej. Po części oficjalnej 

forum obędą  się panele tematyczne, podczas których zaplanowany jest 

networking między uczestnikami ze strony polskiej i uzbeckiej. 

Celem tego wydarzenia jest przedstawienie potencjału Uzbekistanu  

oraz zaprezentowanie możliwości wzajemnej współpracy handlowej  

i inwestycyjnej między Polską i Uzbekistanem oraz nawiązanie kontaktów 

biznesowych poprzez udział w panelach tematycznych. 

Perspektywiczne obszary współpracy z Uzbekistanem obejmują m.in.: 

• sektor rolno-przemysłowy (rozwój ogrodnictwa, warzywnictwa, zbioru, 

przechowywania, transportu i przetwarzania owoców i warzyw; przemysł 

techniki rolniczej); 
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• budowlany, IT/ICT, przemysł lekki, farmaceutyczny (produkcja leków  

w Uzbekistanie, współpraca w dziedzinie wyrobów medycznych, a także dostaw 

i konserwacji sprzętu medycznego); 

• energetyka (modernizacja obiektów energetycznych: poprawa efektywności 

zużycia energii i wykorzystania alternatywnych źródeł energii (w tym 

wprowadzenie „zielonych technologii”, np. brykiety); 

• wsparcie transformacji „zielonej” i energooszczędnej Uzbekistanu, w tym 

technologie oszczędzania wody/systemy irygacyjne/nawadniające. 

Oczekujemy na skład uczestników delegacji uzbeckiej i po jego otrzymaniu 

postaramy się dopasować tematykę paneli do Państwa zainteresowań. 

Rejestracja: https://formularze.kig.pl/pl/2021-04-13-uzbek/ 

 

Nowy Członek Izby 

Adwokat Artur Michalski 

Artur Michalski, Partner, Head of China Desk w SSW Pragmatic Solutions, łączy 

w sobie wieloletnie doświadczenie międzynarodowe oraz wiedzę na temat 

wielu obszarów chińskiego prawa i chińskich realiów biznesowych. 

Posiada unikalne zdolności do budowania interdyscyplinarnych zespołów 

prawników, w taki sposób aby efektywnie doradzać w wielu sektorach 

gospodarki. 

Jako Head of China Desk w SSW Pragmatic Solutions, Artur Michalski doradza 

przedsiębiorcom funkcjonującym zarówno na rynku polskim, jak i chińskim. 

Artur jest ekspertem w dziedzinie rozwoju biznesu, doradza polskim 

przedsiębiorcom w transakcjach z partnerami chińskimi oraz wspiera chińskie 

podmioty planujące inwestycje bądź prowadzące działalność w Polsce. 

Multidyscyplinarny zespół China Desk składa się z prawników, którzy mieszkali, 

studiowali i pracowali w Chinach. China Desk to dedykowani eksperci,  

którzy nie tylko posługują się językiem chińskim, ale również doskonale 

rozumieją i doceniają chińską kulturę, historię i sposoby prowadzenia biznesu. 

Zespół China Desk świadczy usługi na najwyższym poziomie, budując relacje 

oparte na zaufaniu, szacunku i współpracy.  
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Artur Michalski jest Wiceprzewodniczącym Sekcji Gaming, E-sport & Interactive 

Media. Dzięki doświadczeniu w realizacji projektów związanych z obsługą 

transakcji w obszarach m.in.: gier, e-sportu oraz interactive media, wspiera 

krajowych i międzynarodowych producentów i wydawców gier,  

ze świadomością zawiłości branży i międzynarodowym doświadczeniem  

w obszarze. Doradza przedsiębiorcom szczególnie w zakresie wypełniania 

wymogów określonych w krajowych i unijnych regulacjach. 

Kancelaria Adwokacka Artur Michalski 

ul. Bieżanowska 2/5, 02-655 Warszawa 

e-mail: artur.michalski@michalski-kancelaria.com 

 

KW KRUK I WSPÓLNICY Kancelaria Prawnicza 

Kancelaria Prawnicza KW KRUK I WSPÓLNICY, od ponad 20 lat  świadczy 

doradztwo oraz usługi prawne dla wiodących polskich oraz zagranicznych firm 

działających w różnych branżach i sektorach gospodarki, w niemal każdej 

dziedzinie prawa. Główne obszary praktyk kancelarii obejmują m.in.: 

• zakładanie spółek (zarówno z udziałem polskiego jak i zagranicznego kapitału), 

tworzenie krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych, tworzenie  

w Polsce oddziałów i przedstawicielstw zagranicznych przedsiębiorców; 

• bieżącą obsługę korporacyjną spółek; 

• obsługę prawną transakcji sprzedaży, dzierżawy, likwidacji, przekształcania, 

łączenia oraz przejmowania spółek; 

• sporządzanie, opiniowanie, negocjowanie, zawieranie oraz rozwiązywanie 

umów (zarówno w obrocie krajowym jak i międzynarodowym); 

• spory sądowe i pozasądowe (zarówno w ramach arbitrażu jak i mediacji); 

• przeprowadzanie kompleksowych audytów prawnych podmiotów 

gospodarczych oraz nieruchomości a także due diligence planowanych 

inwestycji; 

• działania mające na celu wykrywanie i zapobieganie przestępczości 

gospodarczej oraz odzyskiwanie aktywów; 

• doradztwo z zakresu prawa celnego i handlu międzynarodowego dotyczące 

zarówno regulacji prawa polskiego jak i międzynarodowego. 
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Kancelaria jest jedynym polskim członkiem ICC Fraudnet – międzynarodowej 

sieci prawników specjalizujących się w śledzeniu i odzyskiwaniu aktywów  

oraz jedynym polskim członkiem IR Global – globalnej sieci skupiającej 

profesjonalnych doradców z ponad 155 jurysdykcji – w zakresie prawa celnego 

oraz white collar crime. Należy także do Greenlane – European Customs  

and Trade Law Firms – organizacji zrzeszającej prawników z obszaru cła i handlu 

międzynarodowego. Członkostwo w organizacjach prawniczych  

oraz współpraca z zagranicznymi prawnikami sprawia, iż kancelaria posiada 

szeroką, sprawdzoną oraz aktywnych bazę międzynarodowych kontaktów oraz 

stały dostęp do specjalistów z różnych dziedzin. Dzięki temu może zapewnić 

odpowiednią i kompleksową obsługę prawną polskim przedsiębiorcom  

za granicą, jak również obsługiwać zagranicznych przedsiębiorców w Polsce. 

KW KRUK I WSPÓLNICY Kancelaria Prawnicza Sp.k. 

ul. Bł. Ładysława z Gielniowa 14 

02-066 Warszawa 

e-mail: kancelaria@legalkw.pl 

www.legalkw.pl 

Biuro Rachunkowo-Doradcze REJESTR 

Biuro rachunkowo-doradcze "Rejestr" to powstała w 1993 roku kancelaria 

podatkowa, prowadzona przez Tomasza Rebell - wpisanego na listę ministra 

finansów pod nr 06479- doradcę podatkowego. 

Biuro specjalizuje się w rozliczaniu podmiotów gospodarczych prowadzących 

dokumentację podatkową w oparciu o Ustawę o rachunkowości, oferując poza 

usługami księgowymi i kadrowymi szeroko rozumiane doradztwo podatkowe 

oraz audyt. 

Pomagamy w zakładaniu nowych podmiotów oraz w sporządzaniu 

dokumentacji rejestracyjnej w Krajowym Rejestrze Sądowym korzystając  

ze stron portalu s24 i współpracując z kancelarią notarialną i prawną. 

Nasze biura świadczą usługi w Gdyni, Elblągu i Braniewie. Z naszych usług 

korzystają podmioty z województwa Warmińsko-Mazurskiego i Pomorskiego 

oraz obwodu Kaliningradzkiego. 
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Nasza firma oferuje wsparcie dla dużych i małych firm szukających 

profesjonalnej obsługi doradztwa podatkowego oraz usług księgowo-

finansowych. 

Pomagamy naszym klientom z każdym problemem w zakresie naszych usług  

i nie tylko. Oferujemy dla Państwa profesjonalne wsparcia z zakresu doradztwa 

finansowego i gospodarczego, prawa podatkowego, obsługi informatycznej. 

Biuro Rachunkowo-Doradcze REJESTR Tomasz Rebell 

ul. Moniuszki 20 

14-500 Braniewo 

e-mail: biuro@twojepodatki.eu 

www.biurorachunkowe-braniewo.pl 

U Członków Izby  

Dronehub (Cervi Robotics Sp. z o.o.) 

Konsorcjum pod przewodnictwem Dronehub opracuje innowacyjne 

rozwiązanie – mobilną infrastrukturę dronową, której zadaniem będzie 

tworzenie automatycznych ortofotomap. Konsorcjum, na czele którego stoi 

firma Dronehub (Inkubator Technologiczny Aeropolis) tworząca rozwiązania 

typu drone-in-a-box, uzyskało dofinansowanie z Narodowe Centrum Badań  

i Rozwoju na kwotę 6,9 mln PLN. 

Projekt zakłada opracowanie systemu do tworzenia ortofotomap przez drony 

oraz przesyłania i archiwizacji zebranych danych. W ramach projektu 

powstanie innowacyjne rozwiązanie umożliwiające dronom korzystanie  

ze stacji dokujących, gdy te będą w ruchu. Dzięki temu drony będą mogły 

realizować starty i lądowania, a także wymianę lub ładowanie baterii,  

bez tracenia czasu na powrót do stacjonarnej bazy dokującej. Zastosowanie 

rozwiązań oferowanych przez Dronehub pozwala dronom na wykonywanie 

misji bez ingerencji człowieka oraz w trybie ciągłym. 

Źródło: https://evertiq.pl/news/26979 

ENPROM Sp. z o.o. 

mailto:biuro@twojepodatki.eu
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W lutym br. firma ENPROM świętowała swoje 10-lecie! Filozofia działania spółki 

od samego początku zakładała jej konkurencyjność w skali międzynarodowej. 

Pierwszy test tworzącego się zespołu przyszedł bardzo szybko. 10 lat temu 

Mariusz Targowski i Tomasz Sopel (Prezes i Członek Zarządu ENPROM) 

pozyskali dla firmy pierwszy kontrakt na remont i modernizację linii 110kV  

w Irlandii. Tam spółka zdobyła pierwsze referencje. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

Eurokadra S.A. 

Eurokadra S.A. otworzyła nowy oddział w Sochaczewie. Nowe biuro działa  

przy Alei 600-lecia 45 w Sochaczewie. 

InterContinental Warszawa 

Hotel InterContinental Warszawa od 15 marca 2021 r. jest otwarty  

dla wybranych grup gości. Hotel InterContinental jest położony w samym 

centrum Warszawy, w wieżowcu o unikalnej i nowoczesnej architekturze.  

W 2019 roku hotel został wyróżniony prestiżową nagrodą World Travel Awards 

jako najlepszy hotel w Polsce oraz najlepszy biznesowy hotel w Polsce. 

Rezerwacje: www.warszawa.intercontinental.com 

Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o. 

Morska Agencja Gdynia powołała nową firmę MAF Offshore. MAG Offshore 

zajmuje się zarządzaniem projektami badawczymi dla powstającego rynku 

Offshore w Polsce, jak również tworzeniem i nadzorowaniem Marine 

Coordination Center w portach Darłowo, Władysławowo, Ustka i Kołobrzeg.  

Głównym celem spółki będzie rozwój lokalnej infrastruktury oraz kształcenie 

polskich specjalistów w taki sposób, aby w przyszłości móc wspierać sektor 

energetyczny.  

Współpraca MAG i MAG Offshore będzie doskonałym połączeniem kontaktów 

krajowych i zagranicznych w: 

- logistyce, 

- obsłudze statków, 

http://www.warszawa.intercontinental.com/


 

 

- produkcji, 

- inżynierii morskiej, 

- usługach portowych, 

- usługach offshore, 

Zachęcamy do obserwowania profilu na LinkedInie: 

https://www.linkedin.com/company/mag-offshore 

Gratulujemy i życzymy sukcesów! 

M.W. Logistics 

Firma MW Logistics wynajęła blisko 6,9 tys. m kw. powierzchni magazynowej  

i biurowej w parku logistycznym Hillwood Słubice przy ul. Logistycznej  

w Świecku. Centrum logistyczne zlokalizowane jest 5 km od przejścia 

granicznego Słubice – Frankfurt. Obiekt znajduje się bezpośrednio przy drodze 

krajowej nr 29, zaledwie 2 km od węzła Świecko na autostradzie A2. Odległość 

od inwestycji do centrum Słubic to około 4,5 km. 

To już drugi magazyn należący do MW Logistics w tej okolicy. Działalność  

w nowym miejscu najemca rozpocznie jeszcze w tym miesiącu. 

Źródło: https://warehousemarket.pl/mw-logistics-wynajmuje-magazyn-przy-

granicy-z-

niemcami/?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=mw_po

st&fbclid=IwAR0g-8NfSKde-

Y8GIlrJJNJpn6Giu0ssVkjGm_kZPpK0A9ZeSBkayfoJz4c 

Pronar Sp. z o.o.  

Pronar to najszybciej rozwijająca się duża firm w województwie podlaskim  

– uznała redakcja „Forbes” w tegorocznej edycji rankingu „Diamenty Forbesa”. 

Pronar zajął pierwsze miejsce w kategorii firm o przychodach powyżej 250 mln 

PLN.  

Gratulujemy! 

Seris Konsalnet Holding 
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Seris Konsalnet Cleaning uzyskał certyfikat ISO 14001:2015. Certyfikat ten 

obejmuje kompleksowe usługi porządkowo-czystościowe oraz dezynfekcyjne 

wewnątrz i na zewnątrz obiektów.  

Więcej o Seris Konsalnet Cleaning: https://konsalnet.pl/oferta/utrzymanie-

czystosci/ 

WASKO S.A. 

WASKO dostarczy, uruchomi i obejmie opieką serwisową serwery obliczeniowe 

marki Eterio. 

WASKO świadczy usługi serwisu i utrzymania systemu backupu Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Katowicach. 

WASKO zawarło kolejną umowę, tym razem ze Śląskim Oddziałem NFZ  

w Katowicach. Jej przedmiotem jest utrzymanie oraz zapewnienie pełnej 

funkcjonalności środowiska bezpieczeństwa zbudowanego w oparciu  

o rozwiązanie Check Point.  

Więcej: https://www.wasko.pl/aktualnosci/ 

 

Oferty Członków Izby 

K&P Medical Group Sp. z o.o. 

K&P Medical Group posiada w swojej ofercie systemy do oczyszczania 

powietrza Aerte. Urządzenia Aerte są stosowane w szpitalach, placówkach 

medycznych, domach pomocy społecznej, karetkach pogotowia, hotelach, 

galeriach handlowych, sklepach, lokalach usługowych, środkach komunikacji 

publicznej, szkołach, przedszkolach, salach konferencyjnych czy powierzchniach 

biurowych.  

Wykorzystana w urządzeniach Aerte technologia polega na emisji grup 

hydroksylowych (OH) do powietrza, które to w znaczący sposób redukują ilość 

patogenów przenoszonych drogą powietrzną i osadzających się na 

powierzchniach. Grupy hydroksylowe docierają również do kanałów  

i przewodów wentylacyjnych i klimatyzacji likwidując osadzające  

się tam drobnoustroje (pleśnie, grzyby, alergeny, zapachy).  

https://konsalnet.pl/oferta/utrzymanie-czystosci/
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Udowodniono wysoką skuteczność działania technologii Aerte przeciwko 

wirusom.  

Testy skuteczności urządzeń Aerte przeciw bakteriom wykazują zmniejszenie 

względnej liczby żywych drobnoustrojów w powietrzu o 99.9%.  

Urządzenia Aerte są wyjątkowo ciche, kompaktowe i łatwe w obsłudze  

i spełniają międzynarodowe standardy bezpieczeństwa.  

Kontakt: info@polandasia.com 

 

Sohbi Craft Poland Sp. z o.o. 

Sohbi Craft Poland Sp. z o.o. rozpoczęła w październiku 2020 r. 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 

BKT Elektronik  

mailto:info@polandasia.com
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BKT w walce z Covid-19 

We współpracy z grupą NTS.one rozpoczęto produkcję dedykowanych bramek 

dekontaminacyjnych, służących w walce z Covid-19. Zaprojektowane  

i produkowane w Polsce bramki, wyposażone są w inteligentny system 

„Cleangate”, na który składają się: 

• - bezdotykowy pomiar temperatury, 

• - opatentowany płyn ozonujący oraz lampy uv-c. 

 

Więcej informacji: https://www.bkte.pl/aktualnosci/bkt-w-walce-z-covid-19 

 

PPH EWA-BIS Sp. z o.o.  

PPH EWA-BIS Sp. z o.o. oferuje: 

1. Płyn do dezynfekcji powierzchni: wysokie stężenie alkoholu (zawartość 

etanolu 70%) działa bakteriobójczo, wirusobójczo i grzybobójczo. 

Dostępne opakowania: 2L plastikowy kanister/ 5L plastikowy kanister/ 

1000L Paleto-pojemnik; 

2. Płyn dezynfekujący do rąk: płyn biobójczy do higienicznej dezynfekcji rąk, 

stosowany w zakładach przemysłowych, biurach, innych instytucjach. 

Także do wykorzystania w domu. Produkt posiada właściwości 

bakteriobójcze i wirusobójcze. Dostępne opakowania: 0,9L szklana 

butelka/ 2L Plastikowy kanister/ 5L plastikowy kanister/ 1000 L paleto-

pojemnik. 

3. Maseczki ochronne trójwarstwowe z gumką. Opakowanie zbiorcze  

2000 szt. Ilość kartoników w opakowaniu zbiorczym 40 szt. W kartoniku: 

50 szt. 

4. Przyłbica ochronna na twarz. 

Kontakt: tomasz.pszczolkowski@ewabis.com.pl 

Gassberry Sp. z o.o. 

Członek Izby Polska-Azja oferuje wysokiej jakości naturalną skórę do mebli, 

tkaniny na plandeki, geowłókniny. Kontakt: info@polandasia.com. 

ACTION S.A. 

https://www.bkte.pl/aktualnosci/bkt-w-walce-z-covid-19
mailto:tomasz.pszczolkowski@ewabis.com.pl
mailto:info@polandasia.com


 

 

ACTION S.A. poszerzył swoją ofertę rozwiązań IT o nowy segment produktów 

 - rejestratory wideo. Do portfolio wprowadzili wiele marek, a z nimi  

- najnowsze rozwiązania od liderów rynku. Oferta dostępna w e-serwisie: 

https://lnkd.in/eQyehFb 

CSL Sp. z o.o. 

Nearshoring - Transport i logistyka bez ograniczeń. Pomoc i wsparcie  

dla biznesu z krajów Azjatyckich! Nearshoring to przeniesienie swoich procesów 

biznesowych poza granice swojego kraju. Zazwyczaj jest to kraj najbliżej 

sąsiadujący. 

Pandemia pokazała, że lockdown wstrzymał dostawy towarów z Chin.  

Wielu producentów  nie miało możliwości sprzedaży towarów na rynki 

europejskie. Firmy z Azji mogłyby zabezpieczyć swój biznes dzięki ulokowaniu 

procesów biznesowych w Europie, głównie w magazynach, a następnie poprzez 

sprzedaż produktów na rynek europejski. 

Korzyści? Niskie koszty, gwarancja bezpieczeństwa i rzetelna obsługa 

Koszty początkowe dla firm z Azji są bardzo niskie. Grupa CSL zapewni pełną 

obsługę celno-skarbową oraz logistykę potrzebną do skutecznego prowadzenia 

działalności w Europie. Mamy wyedukowaną i profesjonalną kadrę,  

która dostarczy kompleksową obsługę. Kolejnym atutem jest lokalizacja Polski. 

Pozwala ona na wejście w duży rynek samem Polski, ale tez na sprawną 

logistykę do krajów graniczących z Polską lub będących w bliskim otoczeniu.  

Z przygranicznych miejscowości takich jak Szczecin (bliskość Berlina  

i Świnoujścia) mamy doskonałe połączenie zarówno ze Skandynawią  

jak i Zachodnią Europą. W dalszym ciągu logistyka magazynowa w Polsce  

jest tańsza niż w wielu innych krajach Unii Europejskiej. 

Do kogo kierujemy ofertę? 

Ofertę kierujemy do firm produkujących różnego rodzaju produkty, firm  

z branży e-commerce szukających partnera, który pomoże im w logistyce, 

odprawach celnych, w prawie podatkowym, kwestiach księgowych.  

To dla takich firm jest Grupa CSL. 

Kontakt: 

https://lnkd.in/eQyehFb


 

 

e-mail: sekretariat@csl.eu 

www.csl.com.pl 

CSL Sp. z o.o. 

 

 

Grupa CSL oferuje kompleksowe odprawy celne Anglii. 

Początek roku 2021 rozpoczął się od wyjścia Anglii z Unii Europejskiej.  

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowania wśród klientów odnośnie odpraw 

celnych, CSL postanowił zbudować i zaoferować kompleksową obsługę celną 

zarówno w Unii Europejskiej jak i w Anglii. 

Pierwsza odprawa została wykonana już 05.01.2021. Do tej pory odprawy 

naszych klientów odbywały się bez problemów, gdyż poświęcamy dużo czasu 

na właściwe przygotowanie się przed rozpoczęciem, a nie w ich trakcie. 

Zbudowany duży zespół doświadczonych agentów celnych pozwala  

na realizowanie i wspieranie w bezpieczny sposób naszych klientów w obsłudze 

celnej. Grupa CSL od dawna pracuje nad tym aby móc zaproponować firmom 

dogodne rozwiązania i najwyższej jakości usługi celne i logistyczne do i z Anglii  

- mówi Przemysław Hołowacz prokurent firmy CSL. Dobra agencja celna  

mailto:sekretariat@csl.eu
http://www.csl.com.pl/


 

 

to podstawa, to przede wszystkim bezpieczeństwo. CSL był jedną z pierwszych 

firm w Polsce, która pozyskała certyfikat AEO. 

Kontakt: 

e-mail: sekretariat@csl.eu 

www.csl.com.pl 

 

AnywhereTO Sp. z o.o. 

 

 

AnywhereTO Sp. z o.o. proponuje Klientom następujące usługi w ramach 

optymalizacji kosztów zużycia energii i nie tylko: 

• wykonujemy audyty energetyczne przedsiębiorstw wypełniające 

wymagania nowej „Ustawy o efektywności energetycznej” z 20 maja 

2016. Audyty takie są wymagane co 4 lata. 

• propozycja możliwych scenariuszy działania  w związku z opłata mocową, 

prowadząca do zmniejszenia kosztów za energię. 

• propozycja zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, wybór najlepszej 

oferty na rynku z najniższą stawką oraz najlepiej dopasowaną taryfą. 

mailto:sekretariat@csl.eu
http://www.csl.com.pl/
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/831


 

 

Wszystkich formalności związanych ze zmiana sprzedawcy dokonujemy 

za Klienta. 

• instalacja fotowoltaiczna na dachu lub na gruncie, pomagamy również 

pozyskać preferencyjne finansowanie dla Klienta (mamy w ofercie kilka 

banków oraz firm leasingowych) oraz dotacje. 

• Kogeneracja – proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii 

elektrycznej i użytkowego ciepła w elektrociepłowni 

• Analiza efektywności energetycznej przedsiębiorstwa oraz rekomendacje 

na podstawie wyników analiz prowadzące do bezpośrednich 

oszczędności. 

• dla osób posiadających grunty rolne/nieużytki proponujemy dzierżawę 

wieloletnią pod Farmy fotowoltaiczne 

• piszemy projekty na farmy fotowoltaiczne wraz z pozyskaniem wszelkim 

pozwoleń w urzędach- pomagamy inwestorom zainwestować w farmy 

fotowoltaiczne, spełniając wszystkie formalne wymagania. 

• w ramach działalności consultingowej pomagamy Firmom pozyskiwać 

środki finansowe na rozwój oraz badania w ramach projektów 

realizowanych z funduszy unijnych, piszemy wnioski o dofinansowanie  

z wysoką skutecznością, dysponujemy własną bazą naukową  

oraz infrastrukturalną, pomagamy skomercjalizować  wypracowane 

produkty/usługi. 

Kontakt:  

e-mail: biuro@anywhereto.pl  

www.anywhereto.pl 

 

Wydarzenia 

2 lutego 2021 r. 

Telekonferencja z firmami z sektora PV z Polski i Chin. Weryfikacja ofert  

i terminów dostaw.  

2 lutego 2021 r. 

Posiedzenie kierownictw Izby Polska-Azja i Chińsko-Polskiej Izby Gospodarczej. 

Omówiono możliwości współpracy w sektorze e-commerce, logistyce, 

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


 

 

magazynach i centrach logistycznych. Omówiono również wykorzystanie 

potencjału GD Poland.  

2 lutego 2021 r. 

Spotkanie z twórcą Futbolu za Wielkim Murem – przewodnika po chińskiej 

piłce. 

2 lutego 2021 r. 

W siedzibie członka Izby Polska-Azja GD Poland odbyło się spotkanie  

z przedstawicielami The International Day of the Belt and Road. Omówiono 

plany współpracy w 2021 roku.  

3 lutego 2021 r. 

Telekonferencja z organizacjami biznesu z Kataru. Przygotowanie  

do telekonferencji z wiceministrami odpowiedzialnymi za eksport  

w Kazachstanie.  

3 lutego 2021 r. 

Telekonferencja z przedstawicielami Qatar-Poland Business Council i Ambasad 

RP w Ad-Dausze. Strony omówiły obszary wzajemnej współpracy i uzgodniły 

ścisłą współpracę w zakresie pogłębiania relacji handlowych.  

3 lutego 2021 r. 

W siedzibie Izby spotkanie z kierownictwami firm, które otworzyły swoje 

przedstawicielstwa w Albanii.  

4 lutego 2021 r. 

Przedstawiciele Izby Polska-Azja wzięli udział w spotkaniu w nowy magazynie 

centralnym Polskiej Grupy Supermarketów. Omówiono z kierownictwem firmy 

Projekt Centrum Polska-Azja.  

4 lutego 2021 r. 

Telekonferencja z przedstawicielem Tencent Europe. Omówiono współpracę  

z polskim sektorem gamingowym.  

5 lutego 2021 r. 

Przedstawiciele Izby Polska-Azja wzięli udział w Konferencji New Wave  

of Pandemic & New Countermeasures zorganizowanej przez Silk Road Cities 



 

 

Alliance w ramach Inicjatywy Global Health Link. Przedstawiliśmy dane  

na temat sytuacji pandemicznej w Polsce.  

5 lutego 2021 r. 

Telekonferencja z Ambasadą Tajlandii w Warszawie o współpracy w 2021 roku. 

W przygotowaniu webinar o możliwościach gospodarczych Polski i Tajlandii  

i rundy spotkań B2B online.  

5 lutego 2021 r. 

Telekonferencja z Radcą Ambasady Kazachstanu w Warszawie. Omówiono,  

jak promować relacje Polska-Kazachstan z okazji 30-lecia Niepodległości 

Kazachstanu i nawiązania stosunków dyplomatycznych.  

6 lutego 2021 r. 

Artykuł Prezesa Izby Polska-Azja Janusza Piechocińskiego „Nadchodzi Rok 

Bawołu” dla Kuriera Kolejowego.  

Artykuł: https://kurier-kolejowy.pl/aktualnosci/37742/janusz-piechocinski--

nadchodzi-rok-bawolu.html 

10 lutego 2021 r.  

Telekonferencja Prezesa Izby Polska-Azja Janusza Piechocińskiego  

z wiceministrami rządu Kazachstanu odpowiedzialnymi za handel.  

10 lutego 2021 r.  

Telekonferencja z przedstawicielami japońskich firm energetycznych 

zainteresowanych inwestycjami w Polsce i współpracą z polskimi firmami 

sektora.  

11 lutego 2021 r.  

Webinar o zmianach w prawie dronowym organizowany przez członka Izby 

Polska-Azja Targi Kielce. 

11 lutego 2021 r.  

Webinar PAIH „Inwestycje w Indiach. Jak założyć spółkę?”. 

12 lutego 2021 r.  

Rozpoczął się Lunarny Nowy Rok. W związku z tym wydarzeniem Izba Polska-

Azja rozesłała do swoich partnerów biznesowych, przedstawicieli administracji  

https://kurier-kolejowy.pl/aktualnosci/37742/janusz-piechocinski--nadchodzi-rok-bawolu.html
https://kurier-kolejowy.pl/aktualnosci/37742/janusz-piechocinski--nadchodzi-rok-bawolu.html


 

 

i instytucji życzenia noworoczne, załączając do nich opis działalności Izby 

Polska-Azja wraz z opisem firm członkowskich w języku angielskim. 

Lista członków Izby Polska-Azja w języku polskim: 

https://polandasia.com/aktualności/członkowie-izby-przemysłowo-handlowej-

polska-azja/ 

15 lutego 2021 r.  

Webinar PAIH „Inwestuj w Szardży (Zjednoczone Emiraty Arabskie). 

16 lutego 2021 r.  

Spotkanie Przewodniczących Sekcji Chiny i Indonezja Izby Polska-Azja. 

Omówiono udział przedsiębiorstw z Indonezji w Projekcie Centrum Polska-Azja 

i współpracy z GD Poland. 

16 lutego 2021 r.  

Wywiad z Prezesem PPH EWA-BIS, Markiem Marcem o rynku owoców  

dla portalu sadyogrody.pl. 

Artykuł: 

https://www.sadyogrody.pl/handel_i_dystrybucja/106/marek_marzec_ten_rok

_w_handlu_jablkami_moze_byc_lepszy_niz_ubiegly,25034.html 

16 lutego 2021 r.  

Konsultacje z członkami Izby – producentami techniki rolniczej i transportowej. 

Omówiono możliwości zwiększenia eksportu do krajów Azji Centralnej.  

16 lutego 2021 r.  

W siedzibie Hansei spotkanie na temat możliwości współpracy z firmami 

koreańskimi w obszarach: innowacyjność, energetyka, kosmetyki, IT  

i bioprodukty.  

16 lutego 2021 r.  

Telekonferencja z I Sekretarzem Ambasady Kazachstanu. Omówiono: udział 

Kazachstanu w Projekcie Centrum Polska-Azja, budowę w Polsce budowę hubu 

eksportu kazachstańskich produktów na UE, możliwości eksportowe  

i inwestycyjne polskich firm techniki rolniczej.  

17 lutego 2021 r.  

https://polandasia.com/aktualności/członkowie-izby-przemysłowo-handlowej-polska-azja/
https://polandasia.com/aktualności/członkowie-izby-przemysłowo-handlowej-polska-azja/
https://www.sadyogrody.pl/handel_i_dystrybucja/106/marek_marzec_ten_rok_w_handlu_jablkami_moze_byc_lepszy_niz_ubiegly,25034.html
https://www.sadyogrody.pl/handel_i_dystrybucja/106/marek_marzec_ten_rok_w_handlu_jablkami_moze_byc_lepszy_niz_ubiegly,25034.html


 

 

Przygotowanie analizy o możliwości współpracy innowacyjnych firm, 

wykorzystaniu potencjału diaspory koreańskiej w Polsce w wymianie techniki  

i technologii, współpracy firm technologicznych, którą przekazaliśmy 

administracji koreańskiej i uczelniom. 

17 lutego 2021 r.  

Webinar PAIH „Fintech w Korei Południowej – praktyczne informacje”. 

18 lutego 2021 r.  

Webinar członka Izby Polska-Azja Targi Kielce „Polsko-Białoruska Współpraca 

Gospodarcza: możliwości i ograniczenia”, organizowanego w ramach platformy 

TKBusiness Exchange. 

18 lutego 2021 r.  

Konferencja online o współpracy polsko-koreańskiej w obszarze: monitoring, 

bezpieczeństwo, innowacyjność.  

18 lutego 2021 r.  

Spotkanie w siedzibie członka Izby Polska-Azja GD Poland z udziałem J.E. Alima 

Kirbayeva Ambasadora Kazachstanu, I Sekretarza Ambasady Kazachstanu, 

Prezesa Izby Polska-Azja Janusza Piechocińskiego oraz Baohua Han Dyrektora 

Generalnego GD Poland. 

22 lutego 2021 r.  

Spotkanie z kierownictwem PGS. Przeanalizowano pierwsze grupy produktowe. 

23 lutego 2021 r.  

Spotkanie w siedzibie Solida Food. Omówiono: dostawy polskiej żywności  

do Chin, budowę zaplecza surowcowego dla produkcji tofu, funkcjonowanie 

Centrum Polska-Azja. 

23 lutego 2021 r.  

W siedzibie Hansei omówiono: zakłócenia przy realizacji inwestycji koreańskich 

w Polsce, zainteresowanie firm koreańskich współudziałem w realizacji 

energetyki jądrowej w Polsce. 

24 lutego 2021 r.  

Webinar członka Izby Polska-Azja Morskiej Agencji Gdynia „Odprawa celna 

2021: nowa rzeczywistość w imporcie, eksporcie, czy mała aktualizacja?”. 



 

 

24 lutego 2021 r.  

Webinar PAIH „Ochrona praw własności intelektualnej w Chinach”. 

24 lutego 2021 r.  

Wywiad z Prezesem Izby Polska-Azja Januszem Piechocińskim dla WNP  

o polskim górnictwie. 

Artykuł: https://www.wnp.pl/gornictwo/zwiazkowcy-i-politycy-sa-wspolnie-

odpowiedzialni-za-stan-gornictwa,451797.html 

24-25 lutego 2021 r. 

Polsko-Kazachstańskie Dni Współpracy Gospodarczej organizowane przez 

członka Izby Polska-Azja Targi Kielce w ramach platformy TKBusiness Exchange.  

25 lutego 2021 r.  

Konferencja Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Invest in Indonesia: 

Opportunities in Asia’s Economic Powerhouse”. 

26 lutego 2021 r.  

Webinar PAIH „Rynek rolno-spożywczy Kazachstanu: szanse dla polskich 

producentów”. 

26 lutego 2021 r.  

Specjalne VIII Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z udziałem 

przedstawicieli LUG Light Factory, członka Izby Polska-Azja. 

 

Nadchodzące wydarzenia 

30 marca 2021 r., godz. 11.00, webinar PAIH "Prowadzenie biznesu  

w Azerbejdżanie. Aspekty prawne i logistyczne" 

Zasada "jednego okienka" w Azerbejdżanie weszła w życie 30 kwietnia 2007 r.  

i dzięki temu rejestracja firmy w Azerbejdżanie jest możliwa już w ciągu 3 do 5 

dni roboczych. Najpopularniejszą formą prowadzenia działalności  

w Azerbejdżanie jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - powszechnie 

uważana za najbardziej dogodną formę prowadzenia działalności gospodarczej 

w tym kraju. Rejestracja działalności w Azerbejdżanie, który stanowi centrum 

tranzytowe regionu, otwiera łatwy dostęp do rynków WNP, na Bliskim 

Wschodzie i w Azji Centralnej. 

https://www.wnp.pl/gornictwo/zwiazkowcy-i-politycy-sa-wspolnie-odpowiedzialni-za-stan-gornictwa,451797.html
https://www.wnp.pl/gornictwo/zwiazkowcy-i-politycy-sa-wspolnie-odpowiedzialni-za-stan-gornictwa,451797.html


 

 

Według raportu "Doing Business 2020", oceniającego kraje pod kątem 

najbardziej przyjaznych biznesowi regulacji, Azerbejdżan zajął 34. pozycję na 

świecie, w tym 1. pozycję pod względem łatwości uzyskania kredytów i 9. 

pozycję pod względem łatwości otwierania biznesu. Duży rynek konsumencki 

jest również jednym z kluczowych czynników przyciągających zagraniczne firmy 

do Azerbejdżanu. 

Jednocześnie, rząd dąży do pełniejszej integracji rynku azerbejdżańskiego  

z rynkami światowymi, co również wpływa na politykę budowania przyjaznego 

klimatu inwestycyjnego. Dodatkowo, zakończenie konfliktu zbrojnego  

pod koniec zeszłego roku przyczyni się do dalszego wzrostu gospodarczego  

i dywersyfikacji gospodarki Azerbejdżanu, a także stworzy nowe możliwości  

dla zagranicznych inwestorów. 

Zapraszamy na webinarium, podczas którego dowiesz się: 

• czym charakteryzuje się rynek azerbejdżański i jakie są możliwości wejścia  

na niego dla polskich firm, 

• jakie są warunki rejestracji działalności na rynku azerbejdżańskim  

oraz jej aspekty podatkowe, 

• jakie są możliwości przewozu towarów do Azerbejdżanu i jakie warunki 

należy spełnić. 

Szkolenie poprowadzą: 

• Barbara Bujny, Kierownik Regionu, Centrum Eksportu, PAIH, 

• Elnara Mammadova, Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH  

w Baku, 

• Lamiya Khalilova, Dyrektor, Caspian Audyt, 

• Ilkin Sharifov, Dyrektor, Formag Baku. 

Webinarium odbędzie się  30 marca o godz. 11:00 i będzie prowadzone  

w języku polskim i angielskim. 

Udział jest bezpłatny i możliwy po uprzedniej rejestracji pod linkiem. 

Liczba miejsc ograniczona.  

 

https://www.paih.gov.pl/webinarium-prowadzenie_biznesu_w_Azerbejdzanie_aspekty_prawne_i_logistyczne


 

 

Szczegóły 

wydarzenia: https://www.paih.gov.pl/20210330/webinarium_prowadzenie_

biznesu_azerbejdzan 

 

31 marca 2021 r., godz. 11.00, Konferencja online EBURY „Chiny dla każdego. 

Jak podnieść skuteczność w handlu z Chinami” 

Wraz z szerokim gronem ekspertów Izba Przemysłowo- Handlowa Polska- Azja, 

KUKE, MAG, Ponte podzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem. W trakcie 

prelekcji pokażemy, w jaki sposób można wykorzystać dostępne narzędzia  

i możliwości, jakie daje rynek, aby czerpać pełnię korzyści ze swojego biznesu.  

W trakcie naszej Konferencji będziemy rozmawiali o praktycznych aspektach 

handlu z chińskimi firmami, o wyzwaniach, przestawimy perspektywy kursu 

juana oraz wskażemy najbardziej perspektywiczne kierunku dla polskich małych 

i średniej wielkości firm w transakcjach z partnerami z Państwa Środka. Dobór 

tematów prelekcji na naszej konferencji gwarantuje, że zarówno importerzy, 

jak i eksporterzy odnajdą w niej coś dla siebie. 

 

OMAWIANE TEMATY: 

• Internacjonalizacja Renminbi i zarządzanie 'Indirect Risk CNY'; 

• Światowy handel i funkcjonowanie logistyki w czasach pandemii 

 

Nasza konferencja będzie też okazją do zaprezentowania  Państwu 

pierwszej  odsłony cyklicznej publikacji: 

• Ubezpieczenie należności z gwarancjami Skarbu Państwa; 

• Koszty transportu z Chin w dobie Pandemii; 

• Sprzedaż zagranicznych produktów w Chinach przez kanał "cross border 

e-commerce"; 

• Connecting cross-border trade in the China-West corridor (eng.) 

• Gospodarka i waluta Chin w pandemii i po niej 

 

Rejestracja: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_vcDhMpwuT-

anNVtGRPwr7A 

 

 

https://www.paih.gov.pl/20210330/webinarium_prowadzenie_biznesu_azerbejdzan
https://www.paih.gov.pl/20210330/webinarium_prowadzenie_biznesu_azerbejdzan
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_vcDhMpwuT-anNVtGRPwr7A
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_vcDhMpwuT-anNVtGRPwr7A


 

 

13 kwietnia 2021 r., Forum Biznesu Polska-Uzbekistan 

Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Azja wraz z Krajową Izbą Gospodarczą 

zapraszają do udziału w Forum Biznesu Polska-Uzbekistan, które odbędzie  

się 13 kwietnia 2021 r. online.  

Forum zaplanowane jest w związku z VII posiedzeniem Polsko-Uzbekistańskiej 

Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej. Po części oficjalnej 

forum obędą  się panele tematyczne, podczas których zaplanowany  

jest networking między uczestnikami ze strony polskiej i uzbeckiej. 

Celem tego wydarzenia jest przedstawienie potencjału Uzbekistanu  

oraz zaprezentowanie możliwości wzajemnej współpracy handlowej  

i inwestycyjnej między Polską i Uzbekistanem oraz nawiązanie kontaktów 

biznesowych poprzez udział w panelach tematycznych. 

Perspektywiczne obszary współpracy z Uzbekistanem obejmują m.in.: 

• sektor rolno-przemysłowy (rozwój ogrodnictwa, warzywnictwa, zbioru, 

przechowywania, transportu i przetwarzania owoców i warzyw; przemysł 

techniki rolniczej); 

• budowlany, IT/ICT, przemysł lekki, farmaceutyczny (produkcja leków  

w Uzbekistanie, współpraca w dziedzinie wyrobów medycznych, a także dostaw 

i konserwacji sprzętu medycznego); 

• energetyka (modernizacja obiektów energetycznych: poprawa efektywności 

zużycia energii i wykorzystania alternatywnych źródeł energii (w tym 

wprowadzenie „zielonych technologii”, np. brykiety); 

• wsparcie transformacji „zielonej” i energooszczędnej Uzbekistanu, w tym 

technologie oszczędzania wody/systemy irygacyjne/nawadniające. 

Oczekujemy na skład uczestników delegacji uzbeckiej i po jego otrzymaniu 

postaramy się dopasować tematykę paneli do Państwa zainteresowań. 

Rejestracja: https://formularze.kig.pl/pl/2021-04-13-uzbek/ 

 

13 kwietnia 2021 r., XI Forum Górniczo-Geologiczne MINEX Kazakhstan 2021, 

Nur-Sułtan, Kazachstan 

https://formularze.kig.pl/pl/2021-04-13-uzbek/


 

 

W dniach 13-15 kwietnia 2021 roku w stolicy Kazachstanu Nur-Sułtan odbędzie 

się XI Forum Górniczo-Geologiczne MINEX Kazakhstan "Zrównoważony rozwój 

górniczo-geologicznej branży Kazachstanu - możliwości i wyzwania" (termin 

przełożony z: 10-12 listopada 2020 r.). 

Tematyka Forum: 

• Zasoby przyszłości 

• Zastąpienie zasobów 

• Produkcja górnicza 

• Zarządzanie zasobami 

• Poszukiwanie stałych zasobów naturalnych: technologie oraz metody 

szybkiego poszukiwania i oceny złóż na dużych terenach 

• Przetwórstwo i wzbogacenie. Rozwiązania innowacyjne 

• Praca przyszłości. Zasady pracy z potencjałem kadrowym w epokę 

cyfrową 

• Cyfryzacja branży górniczej. Cyfryzacja produkcji - kolejny etap 

zwiększenia wydajności przemysłu górniczego 

• Relacje z inwestorami 

• Relacje ze społeczeństwem 

• Relacje ze strukturami państwowymi 

Bardziej szczegółowe informacje nt. wydarzenia można zobaczyć na stronie 

internetowej wydarzenia. 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o bezpośredni kontakt  

z organizatorem: 

▪ Anastasiya Bogdanova - Events&Social Media Coordinator 

Tel.: + 44 1923 822 861 

E-mail: anastasia.b@advantix.co.uk 

Więcej: https://www.paih.gov.pl/20200331/minex_kazakhstan 

29 kwietnia 2021 r., Konferencja Transport Manager "New Challenges '21", 

Katowice 

https://2020.minexkazakhstan.com/
mailto:anastasia.b@advantix.co.uk
https://www.paih.gov.pl/20200331/minex_kazakhstan


 

 

W imieniu wydawcy magazynu "Transport Manager" zapraszamy do udziału 

w Konferencji "New Challenges '21", która odbędzie się 29 kwietnia 2021 

roku w Katowicach. 

Managerowie transportu w dobie pandemii i koronakryzysu, a tym bardziej  

w postpandemicznej rzeczywistości, będą musieli funkcjonować w środowisku 

wielopłaszczyznowego chaosu, którego i tak nie było mało przed 

epidemią. Strategie rozwoju na najbliższy rok, dwa i trzy lata trzeba 

opracowywać wariantowo – w zależności od progresji pandemicznej 

rzeczywistości i nakładających się na nią dodatkowych czynników chaosu, czyli 

np. trendów wywołanych regulacjami Pakietu Mobilności oraz dynamicznie 

zmieniającymi się przepisami krajowymi, dotyczącymi przewozów towarowych. 

Managerowie podejmują decyzje, a Transport Manager dostarcza niezależnych, 

rzetelnych i fachowych informacj i, dzięki którym Wasze działania, plany  

i strategie są obarczone mniejszym ryzykiem – JESTEŚCIE BLIŻSI SUKCESU. 

PROGRAM KONFERENCJI 

Jak zmienią polską branżę transportową: Brexit, Pakiet Mobilności, 

ujednolicenie przepisów socjalnych w UE, Green Deal., Maciej Wroński, 

Transport i Logistyka Polska. 

GO EAST 

GOŚĆ SPECJALNY: 

Wschodnia alternatywa, napędzana nie tylko Nowym Jedwabnym 

Szlakiem., Janusz Piechociński, Izba Przemysłowo-Handlowa Polska - Azja. 

CASE STUDY: 

Wschodnie doświadczenia transportowe., Bartłomiej Łapiński, Raben East. 

MARKETING w czasie DŁUGOTRWAŁEGO KRYZYSU. 

Trzy poziomy kryzysowego marketingu dla firm B2B – co warto 

wiedzieć?, Krzysztof Sarnecki, Quest Change Managers. 

GO WEST 

CASE STUDY: 



 

 

Sposób na Pakiet Mobilności? Załóż firmę transportową w Niemczech., Robert 

Zarzecki, Citronex. 

Prawne aspekty założenia firmy transportowej w Niemczech na przykładzie 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH), Svitlana Strachowicz, TSL 

Lawyers. 

Proces permanentnego doskonalenia kompetencji operacyjnych. Czym jest i 

jak powinien być wdrażany w firmie transportowej?, Mariusz Kołodziej, 

Upswing Optimize. 

DYSKUSJA OXFORDZKA 

Gazowy napęd ciężarówek - przyszłość transportu drogowego czy ślepa 

uliczka? Jak wytyczać trasę przejazdu w nowej rzeczywistości 11,5 tony 

nacisku osi ?, Łukasz Chwalczuk, kancelaria prawna Iuridica. 

GO UK 

CASE STUDY: 

Sposób na Brexit? Załóż firmę transportową w Wielkiej Brytanii., AW Logistics 

Prawne aspekty założenia firmy transportowej w Wielkiej Brytanii., Kate 

Bogusławska, kancelaria prawna Carter Lemon Camerons LLP Solicitors, 

Londyn. 

Konferencja będzie przeprowadzona zgodnie z najnowszymi wytycznymi 

Ministerstwa Zdrowia.  

Szczegóły i rejestracja:  https://land.transport-manager.pl/new-challanges21 

https://land.transport-manager.pl/new-challanges21
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