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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. 

 

Szanowni Państwo, 

Niestety epidemia wchodzi w wielu krajach w nową fazę. Wzrasta coraz 

większa niepewność globalnego i europejskiego otoczenia polskich firm  

i przedsiębiorstw, znacząco rosną koszty prowadzenia działalności,  

a w dalszym ciągu występują rekordowe koszty usługi transportowej, energii  

i problemy z znalezieniem na rynku pracy właściwie przygotowanych 

pracowników. W obecnej sytuacji nie pozna pozwolić na zmniejszenie naszej 

aktywności w szukaniu nowych rynków i partnerów, będziemy więc 

intensyfikować, także pomiędzy członkami Izby Polska-Azja, wymianę ofert  

i możliwości współdziałania, jeszcze bardziej wykorzystywać potencjał 

diaspory azjatyckiej w Polsce i UE, wykorzystywać potencjał inwestorów 

zagranicznych, którzy, szczególnie w ostatnich 3 latach, weszli do Polski.  

 

Prosimy wiec o większą  aktywność, dostarczanie do Izby informacji,  

także o Waszych działaniach, wykorzystanie potencjału Izby do promocji 

Waszych firm.  Są już w Polsce nowi Ambasadorowie z  Chin, Indii, 

Turkmenistanu i  Sri Lanki, którym oferujemy spotkania biznesowe, webinary, 

konferencje poszerzające dwustronną współpracę.  Bardzo intensywnie 
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wzmocniliśmy współpracę z Azerbejdżanem, Kazachstanem i  Uzbekistanem  

z okazji 30-lecia Ich Niepodległości. Pierwsze  półrocze 2021 to podwojenie 

polskiej wymiany handlowej z Turcją, o której tak wiele wiedzą 

przewodniczące Sekcji Turcja.  Od 10 sierpnia Izba Polska-Azja ma swojego 

przedstawiciela w Seulu Panią Agnieszkę Rebell. Z Partnerami z Chin  

(Chińsko-Polska Izba Gospodarcza, GD Poland) pracujemy nad poszerzeniem 

polskiego eksportu, usprawnieniem współpracy w sektorze TSL  

oraz uruchomieniem stałych połączeń lotniczego cargo. 

 

       Janusz Piechociński 

     Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja 

 

MEDAL 30-LECIA UZBEKISTANU 

Janusz Piechociński Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja otrzymał 

Medal 30-lecia Uzbekistanu przyznany przez Prezydenta Shavkata Mirziyoyeva. 

W poniedziałek 27 września 2021 roku w Ambasadzie Uzbekistanu  

w Warszawie odbyła się ceremonia wręczenia Prezesowi Izby Przemysłowo-

Handlowej Polska-Azja Januszowi Piechocińskiemu Medalu 30-lecia 

Uzbekistanu przyznanego przez Prezydenta Shavkata Mirziyoyeva. 

Wręczenia medalu dokonał JE Ambasador Uzbekistanu w Warszawie Bakhrom 

Babaev. 

Od początków swojego działania w ramach Sekcji Unia Celna Kraje Azji 

Centralnej Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Azja szeroko współpracuje  

z Ambasadą, Działem Ekonomicznym, organizacjami biznesu w Uzbekistanie. 

Izba Polska-Azja merytorycznie przygotowywała posiedzenia Komisji 

Międzyrządowej Polska-Uzbekistan, konferencje, webinary oraz spotkania B2B, 

skutecznie promując współpracę gospodarczą Polska -Uzbekistan.  

Razem z GD Poland Izba Polska-Azja zaproponowała, w ramach realizowanego 

Projektu Centrum Polska-Azja, otwarcie stałej ekspozycji uzbeckich produktów  

i uruchomienie w kanale e-commerce z Polski promocji i sprzedaży uzbeckich 

wyrobów w całej UE. Ponadto, Izba Polska-Azja konsekwentnie promuje polskie 



 

 

rozwiązania w rolnictwie, przemyśle przetwórczym, transporcie i energetyce, 

które są bardzo potrzebne w modernizacji i rozwoju uzbeckiej gospodarki. Izba 

wraz z firmami członkowskimi kapitału ludzkiego, przygotowuje  ofertę 

współpracy w zakresie importu kadr dla polskiej gospodarki  

i rozwoju  kontaktów w szkolnictwie wyższym  i turystyce. 

Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja Janusz Piechociński będzie  

w dniach 22-27 października 2021 roku międzynarodowym obserwatorem 

wyborów prezydenckich i w czasie pobytu w Uzbekistanie spotka  

się z czołowymi przedstawicielami polityki, administracji i biznesu.  

 

Sekcja Japonia 

Przewodnicząca Sekcji Japonia Izby Polska-Azja była członkiem Jury w konkursie 

„Japan-CEE Investment Summit and Awards”.  

 

U członków Izby 

ACTION S.A. 

GK ACTION S.A. podała wyniki za I półrocze 2021. 

Przychody ze sprzedaży GK ACTION S.A. wzrosły o 11,7 proc., a marża osiągnęła 

rekordowo wysoki poziom 8,56 proc. 

Warszawa, 30 września 2021 – ACTION S.A. zaprezentowała wyniki za pierwsze 

półrocze br., w którym skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 1 059 

184 tys. PLN, co stanowi wzrost w stosunku do wartości sprzed roku o 11,7 proc. 

Marża za sprzedaży na poziomie GK ACTION S.A. utrzymała się na wysokim 

poziomie i wyniosła w pierwszym półroczu 2021 r. 8,56 proc. 

Colliers Polska 

Dyrektor Generalna na region CEE Monika Rajska-Wolińska zdobyła tytuł 

Człowieka Roku w konkursie Prime Property Prize 2021! Nagrodę przyznali 



 

 

czytelnicy Property News, kolegium redakcyjne oraz Członkowie Forum 

Ekspertów. 

Gratulujemy! 

Enprom 

Komisja konkursu targowego ENERGETAB 2021 postanowiła przyznać firmie 

ENPROM Puchar Ministra Klimatu i Środowiska za EnUp! - innowacyjną 

maszynę do podnoszenia słupów elektroenergetycznych. ENPROM został także 

nagrodzony Złotym Medalem Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 

Gratulujemy! 

ESE Entertainment 

Międzynarodowa Federacja Samochodowa (FIA) podpisała umowę partnerską  

z ESE Entertainment i Digital Motorsports, która związana jest z rozwojem  

i aktywnościami  marketingowymi dotyczącymi projektu FIA Rally Star. Celem 

przedsięwzięcia organizowanego w ponad 50 państwach jest wyłonienie 

najzdolniejszych kierowców, którzy otrzymają szansą na strat w Rajdowych 

Mistrzostwa Świata (FIA WRC). Projekt skierowany jest do osób w wieku od 17 

do 26 lat.  

ESE Entertainment podpisała List intencyjny w sprawie nabycia udziałów firmy  

z sektora esports media – Frenzy. Konrad Wasiela, dyrektor generalny ESE, 

skomentował: „Dokonując przejęcia wiodącego na rynku zespołu 

produkcyjnego i technologicznego Frenzy, ESE wzmocni swoją globalną 

propozycję i dostarczy w pełni obsługiwane rozwiązanie 360 dla branży 

esportowej i gier. ESE będzie w stanie podejmować się projektów na skalę 

globalną, niezależnie od wielkości, branży czy geografii i realizować  

na najwyższym światowym poziomie. Ta akwizycja pozwoli nam również 

bezpośrednio poszerzyć nasze relacje z konglomeratem medialnym Polsat, 

który zapewnia bezprecedensową infrastrukturę dla skali, wzrostu  

i przepustowości. Cieszymy się, że możemy zatrzymać Piotra Żaka, założyciela 

Frenzy, aby pomóc przenieść biznes na wyższy poziom i zapewnić strategiczne 

wsparcie za pośrednictwem Grupy Polsat. 



 

 

LUG Light Factory 

LUG S.A. po raz trzeci z rzędu otrzymała tytuł Spółki Świadomej Klimatycznie 

2021 uzyskując II miejsce wśród polskich spółek i zdobywając 8,33 punktów  

na 10 możliwych. 

LUG liderem społecznej odpowiedzialności biznesu w ramach Lubuskiego Lidera 

Biznesu 2021. 

Organizator konkursu, Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa wraz z Bankiem 

Gospodarstwa Krajowego postanowili wyróżnić LUG w kategorii społecznej 

odpowiedzialności biznesu za wsparcie udzielone instytucjom oraz podmiotom 

opieki zdrowotnej podczas pandemii COVID-19 w pozyskaniu środków ochrony 

osobistej oraz za wprowadzenie na rynek opraw UV-C wspomagających walkę  

z pandemią. 

QubicGames S.A. 

We wrześniu QubicGames S.A. zaprezentował nowe tytuły na Nintendo Switch.  

LOVE COLORS to pikselowa gra artystyczna, polegająca na malowaniu zdjęć  

i ulubionych tematów. to gra polegająca na malowaniu po liczbach w pikselach. 

To super relaksujące i łatwe do rozpoczęcia! Wybierz spośród różnych 

motywów i złożoności i zacznij kolorować 

MOMOLU AND FRIENDS to niesamowita gra dla przedszkolaków, w której 

znajome postacie pomagają dziecku uczyć się poprzez kilkanaście zabawnych 

minigier. 

ROBONAUTS Skacz między planetami, walcz z dziwnymi stworzeniami i ocal 

galaktykę samotnie lub z przyjacielem! Akcja łączy znaną zręcznościową 

rozgrywkę strzelecką z unikalną możliwością zmiany grawitacji. Kolorowa 

grafika spodoba się zarówno młodszym, jak i dorosłym graczom,  

a pierwszorzędna muzyka Simona Viklunda sprawia, że przygoda staje się 

jeszcze bardziej epicka. 

 

Sohbi Craft Poland  



 

 

Potwierdza swoją innowacyjność w robotyzacji.  Ostatnia inwestycja  

w szybszą przezbrojenie robotów i stabilność procesu została zrealizowana 

we współpracy z  zaufanymi partnerami Schmalz Polska i Nexus Engineering 

Europe Sp. z o.o.. 

 

Unia Machines 

Unia Machines podpisała porozumienie z Vantage Polska i SatAgro w sprawie 

współpracy w technice precyzyjnej do rolnictwa. 

 

7R S.A.  

Tym razem w Goleniowie zaraz obok inwestycji przeznaczonej dla Hultafors 

Group, powstanie dedykowany budynek o powierzchni ponad 62.000 mkw  

z przeznaczeniem pod obsługę e-commerce. W ramach przedsięwzięcia zostaną 

zrealizowane picktowery oraz systemy automatyki mające na celu uzyskanie 

najlepszych wydajności 

 

Oferty Członków Izby 

Oferty członków Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja dostępne są pod 

linkiem: https://polandasia.com/oferty-partnerów/ 

Zachęcamy do przesyłania ofert na adres: info@polandasia.com. 

 

Wydarzenia: 

2 września 2021 r.   

Otwarcie nowego salonu członka Izby Polska-Azja JEGER – farby i efekty 

dekoracyjne w Galerii Wnętrz City Meble Gdańsk.  

6 września 2021 r.   

Telekonferencje z firmami współpracującymi z wykonawcami zakładów 

utylizacji odpadów komunalnych kapitału koreańskiego w Polsce. 

 

https://www.linkedin.com/company/schmalz-poland/
https://www.linkedin.com/company/nexus-engineering-europe-sp-z-o-o/
https://www.linkedin.com/company/nexus-engineering-europe-sp-z-o-o/
https://www.linkedin.com/company/hultafors-group/
https://www.linkedin.com/company/hultafors-group/
https://polandasia.com/oferty-partnerów/
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6 września  2021 r.   

Odbył się z udziałem Prezesa Izby Polska-Azja "Okrągły Stół Biznesowy  

UE - Uzbekistan". 

7 września 2021 r.   

Konferencja 100 CEO’s w Poznaniu zorganizowana przez członka Izby Polska-

Azja Transport Manager dla managerów z branży TSL. 

7-9 września 2021 r.   

Przedstawiciele członka Izby Polska-Azja Seris Konsalnet wzięli udział w XXX 

Forum Ekonomicznym w Karpaczu.  

7-10 września 2021 r.   

Członek Izby Polska Azja Targi Kielce S.A. zorganizował XXIX Międzynarodowy 

Salon Przemysłu Obronnego MSPO z udziałem m.in. firmy członkowskiej Izby 

Spectre Solutions, która zaprezentowała drony. 

7-10 września  2021 r.   

Członek Izby Polska-Azja Targi Kielce S.A. zorganizowała XXVII 

Międzynarodowe Targi Logistyczne LOGISTYKA 

7 września 2021 r.   

Konferencja Transportowa Transport Managera w Poznaniu „100 CEO’s”. 

7 września 2021 r.   

Telekonferencje z firmami sektora drobiarskiego o konsekwencjach ptasiej 

grypy i COVID-19 dla eksportu  spoza UE. 

8 września 2021 r.   

Webinar PAIH, „Potencjał ekspansji do Indonezji – charakterystyka rynku  

i branży kolejowej”. 

8  września 2021 r.   

Telekonferencja z Markiem Loos wydawcą „Transport Manager”: 

podsumowanie spotkania firm Sektora TSL w Poznaniu (ponad 150 

przedstawicieli) i przygotowania do posiedzenia Sekcji TSL Izby Polska-Azja. 

Omówienie sytuacji w transporcie Azja-UE-Polska. 



 

 

8 września 2021 r. 

Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja UNIA Machines wzięli 

udział w Targach Velas w Danii, gdzie zaprezentowali sprzęt rolniczy. 

8 września 2021 r.   

Krajowa Izba Gospodarcza wraz z Sudanese Business Federation 

zorganizowały  seminarium biznesowe online, podczas którego omówione 

zostały  perspektywy współpracy gospodarczej. Polscy przedsiębiorcy zyskają 

szansę bliższego zapoznania się z rynkiem sudańskim oraz możliwościami 

prowadzenia wymiany handlowej z Sudanem. 

8 września 2021 r.   

Przedstawiciel firmy członkowskiej Izby ESA logistika wystąpił podczas 

Międzynarodowej Konferencji Logistycznej SpeedCHAIN w czeskiej Pradze, 

gdzie przedstawił przykłady projektów transportów specjalnych, 

realizowanych przez ESA logi tika dla elektrowni w Niemczech i w Polsce.   

8-9 września 2021 r. 

TÜV SÜD Polska, firma członkowska Izby Polska-Azja, była Złotym Partnerem 

XVIII Międzynarodowego Forum Spółdzielczości Mleczarskiej w Białymstoku.  

9  września 2021 r.   

Spotkanie w siedzibie Izby Polska-Azja. Omówiono oferty inwestycyjne  

na grunty poprzemysłowe w województwie śląskim i podlaskim. 

9  września 2021 r.   

Przedstawiciele członka Izby Polska-Azja Pronar wzięli udział  

w Międzynarodowych Targach MATEXPO – trzecich co do wielkości targów  

w Europie przyciągających ponad 40 tys. odwiedzających. 

9  września 2021 r.   

Spotkanie w siedzibie Izby Polska-Azja. Omówiono jak COVID-19 wpłynął  

na relacje gospodarcze z USA. Spotkanie z biznesem polonijnym. 

9  września 2021 r.   



 

 

Spotkanie w siedzibie Izby Polska-Azja. Omówienie dotychczasowej 

współpracy polskich firm z inwestorami koreańskimi w województwie 

śląskim, opolskim i dolnośląskim. 

9 września 2021 r.   

Telekonferencja z przedstawicielami Targów Kielce. Omówienie przebiegu  

i wniosków z targów obronnych MSPO i logistycznych, przygotowanie 

spotkań B2B w ofertach kosmetycznych. 

9 września 2021 r.   

Telekonferencja z Prezesem Hansei - przygotowania do spotkania polskich 

firm zainteresowanych dostawami materiałów budowlanych , wyposażenia  

i usługi transportowej inwestorom koreańskim. 

10 września 2021 r.   

W siedzibie Izby Polska-Azja narada w sprawie intensyfikacji działań 

promocyjnych w gospodarczych relacjach Polska-Azja, omówienie serii 

spotkań z Ambasadorami i szefami Departamentów Ekonomicznych krajów 

azjatyckich. 

10  września 2021 r.   

Telekonferencje z członkami Sekcji Chiny: przygotowania do webinaru  

o współpracy sektora meblowego, pierwsze wnioski z uruchomionych  

w 2020 r. i 2021 r. dostaw produktów transportem drogowym. 

10 września 2021 r.   

W siedzibie Hansei omówienie sytuacji polskich podwykonawców  

na budowach inwestorów koreańskich, współpracy w sektorze 

kosmetycznym i medycznym. 

11-12 września 2021 r. 

III Targi Lotnicze AVIATION EXPO organizowane przez członka Izby Polska-

Azja Targi Kielce. 

12-15 września 2021 r.   

Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Pronar wzięli udział  

w Targach BIG-5 w Dubaju.  



 

 

13-17 września 2021 r.   

Wirtualne „Poland Business Week w Seulu 2021” promujące polskie firmy.  

1. edycja skupiła  się na sektorach: fintech, cyberbezpieczeństwo, drony, 

łodzie i jachty, cyberbezpieczeństwo, gry, sprzęt i urządzenia medyczne. 

13   września 2021 r.   

Telekonferencja z koordynatorem współpracy Chińskiego Stowarzyszenia 

Producentów Mebli i komponentów meblarskich z polskimi firmami 

meblowymi. Omówienie konsekwencji zatorów transportowych i wzrostu cen 

frachtu. 

14-16 września 2021 r. 

W ENERGETAB 2021 w Bielsku Białej udział wzięli przedstawiciele firm 

członkowskich Izby Polska-Azja: LUG Light Factory oraz ENPROM. 

15 września 2021 r.   

KIG, webinar „European SMEs on the road to India: intellectual property, 

business opportunities and challenges”. 

15 września 2021 r.   

Przygotowania do posiedzenia Sekcji TSL Izby Polska-Azja, analizy stawek  

i taryf przewozowych, możliwości współpracy z firmami transportowymi 

krajów na Jedwabnym Szlaku. 

15 września 2021 r.   

W siedzibie członka Izby Gasberry omówienie sytuacji polskich firm  

na Białorusi, współpracy w obszarze transportu Azja-UE, przedstawienie 

ograniczeń w handlu z Białorusią po decyzjach UE. 

15  września 2021 r.   

Spotkanie z kierownictwem Chińsko-Polskiej Izby Gospodarczej, omówiono 

zainteresowanie chińskiego biznesu lotnictwa cargo uruchomieniem 

minimum 2 stałych połączeń tygodniowo z polskimi lotniskami oraz wzrost 

zainteresowania polskimi produktami mlecznymi 

15  września 2021 r.   



 

 

Z okazji chińskiego Święta Połowy Jesieni wizyta u członków Izby z diaspory 

chińskiej w Wólce Kosowskiej, przy ciasteczkach księżycowych omówienie 

nowych możliwości w eksporcie do Chin, inwestycji chińskiego kapitału  

w 2021 r. w Polsce. 

15  września 2021 r.   

Prezes Izby Polska-Azja Janusz Piechociński dla firm zainteresowanych 

współpracą z Kazachstanem omówił orędzie Prezydenta Kazachstanu 

przedstawione w Parlamencie i przedstawił ocenę reform i możliwości 

współpracy dla polskich firm. 

15-16  września 2021 r.   

XI Targi Techniki Gazowniczej EXPO-GAS organizowane przez członka Izby 

Polska-Azja Targi Kielce. 

16  września 2021 r.   

Posiedzenie Sekcji TSL z udziałem także firm zewnętrznych, omówienie 

działań Izby w zakresie współpracy z kierownictwami kolei narodowych  

na Jedwabnym Kolejowym szlaku, ceny frachtu, terminowość dostaw. Firmy 

członkowskie Izby wchodzące w skład Sekcji Transport-Spedycja-Logistyka 

Izby Polska-Azja: CIL Freight Poland, CSL Group, ESA logistika, Morska Agencja 

Gdynia, Polish Forwarding Company (PFC), Relopack Solutions, Xspedycja 

Polska. 

16 września 2021 r.   

Telekonferencja z dużą firmą z Pomorza Gdańskiego o problemach  

w imporcie zaopatrzeniowym z krajów Azji 

19  września 2021 r.   

Spotkanie kierownictwa Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja  

z Departamentem Ekonomicznym Ambasady Indonezji w Warszawie. 

Omówiono: sytuację w wymianie gospodarczej, ceny i trudności  

w transporcie, stan przygotowań do przyjazdu kierownictwa Ministerstwa 

Transportu Indonezji do Polski. 

19  września 2021 r.   



 

 

W XV Międzynarodowych Targach Kolejwych TRAKO 2021 udział wzięli 

przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja TÜV SÜD Polska. 

20  września 2021 r.   

Telekonferencja z kierownictwem NEWAG w sprawie przyjazdu misji 

Ministerstwa Transportu Indonezji. 

21 września 2021 r.   

W siedzibie Izby Polska-Azja spotkanie z kierownictwem Polsko-Ukraińskiej 

Izby Gospodarczej. Omówiono:  nowe korytarze transportowe, współpracę 

sektora TSL, jak wykorzystać LHS, drogowe i kolejowe przejścia graniczne UE 

–Ukraina, a także organizację spotkań B2B dla członków Izb w grudniu 2021 r. 

21 września 2021 r.   

ENPROM, członek Izby Polska-Azja, wziął udział w Międzynarodowych Targi 

Geodezji i Geoinformacji INTERGEO 2021 w Hannoverze.  

21-23  września 2021 r.   

XXV Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy 

PLASTPOL organizowane przez członka Izby Polska-Azja Targi Kielce. 

22  września 2021 r.   

W siedzibie Izby spotkanie z przedstawicielami firmy kapitału estońskiego, 

która zorganizowała system płatności w relacjach biznesu europejskiego  

z krajami Azji Centralnej. 

22  września 2021 r.   

W siedzibie Izby Polska-Azja spotkania z: przedstawicielami organizacji 

rolników. Omówiono, jak przygotować produkty rolnicze do eksportu do Azji; 

z kierownictwem firmy transportowej o sytuacji w transporcie na wschód  

od Polski, możliwości współpracy z Azerbejdżanem, Kazachstanem  

i Uzbekistanem. 

22  września 2021 r.   

Telekonferencje z producentami autobusów elektrycznych w Polsce-

przygotowanie spotkania z delegacja Ministerstwa Transportu Indonezji. 

23  września 2021 r.   



 

 

W siedzibie Izby spotkania z dostawcami techniki dla Sektora OZE w Polsce. 

Przygotowania do spotkania z JE Ambasador Azerbejdżanu w Polsce: oferta 

polska w zakresie modernizacji rolnictwa i przetwórstwa. 

23 września 2021 r.   

Telekonferencja z I Sekretarzem Ambasady Kazachstanu w Polsce. Omówiono 

przygotowania do Forum Biznesowego Polska Kazachstan 5 października 

23  września 2021 r.   

Spotkanie z byłym przedstawicielem PAIH w Uzbekistanie, omówienie nowych 

możliwości współpracy miedzy innymi w sektorze IT, e-gaming z Uzbekistanem, 

Kazachstanem, Kirgistanem. Omówiono potencjał dostarczenia z regionu 

kierowców i operatorów sprzętu budowlanego. 

23  września 2021 r.   

W siedzibie Izby spotkanie z kierownictwem firmy zapewniającej Sektorowi TSL 

pełna obsługę w certyfikacji podjętych działań przeciwpożarowych White Q. 

23  września 2021 r.   

Liczne telekonferencje z członkami Izby z Sekcji Kapitał Ludzki. 

Przygotowywanie Audytu potrzeb kadrowych polskich firm. 

24  września 2021 r.   

Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja Janusz Piechociński wziął 

udział w panelu "Włączenie ryzyk geopolitycznych w decyzje inwestycyjne" 

podczas "CFA Society Poland Annual Conference". 

24-26 września 2021 r.   

W AGROSHOW 2021 w Bednarach udział wzięły następujące firmy 

członkowskie Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja: ŁUKOMET, SIPMA S.A., 

Targi Kielce. 

25 września 2021 r. 

Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja UNIA Machines wzięli 

udział w Targach Ka pasesi 2021 na Litwie gdzie zaprezentowali sprzęt rolniczy. 

27-30 września 2021 r.   



 

 

„Spotkanie online dla branży biotechnologicznej i farmaceutycznej z firmami 

z Japonii”. 

28-29 września 2021 r.   

Konferencja Smart Factory World w Katowicach zorganizowana przez członka 

Izby Polska-Azja Production Manager z udziałem m.in. Prezesa Izby Polska-Azja, 

który przedstawił „Jak łańcuchy dostaw zmieniły obraz polskiego  

i europejskiego przemysłu?”. 

29 września 2021 r.   

„Kolej z Chin 2021 - kiedy powrót na właściwy tor?” 

eksperci członka Izby Polska Azja Morskiej Agencji Gdynia – Michał Golańczyk 

oraz Dominika Wieczorek dokonali podczas webinarium aktualizacji rynku 

transportu kolejowego. 

29-30 września 2021 r.   

Przedstawiciele Spectre Solutions, członka Izby Polska-Azja, wzięli udział  

w Konferencji DEFENCE24 Day dla branży obronnej i sektora bezpieczeństwa.  

30 września 2021 r.   

Zgromadzenie Ogólne Sprawozdawczo Zarząd Partnera Izby Ogólnopolskiej 

Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl. 

30 września 2021 r.   

W Ambasadzie Uzbekistanu o polskiej ofercie w modernizacji rolnictwa, 

możliwości importu pracowników dla przemysłu, logistyki i budownictwa. 

30 września 2021 r.   

W siedzibie  Izby Polska-Azja omówiono jak zagospodarować obecnych  

w Polsce Białorusinów - specjalistów w zawodach technicznych i IT. 

30 września  2021 r.   

W siedzibie Izby Polska-Azja spotkania z przedstawicielami firm kapitału 

ludzkiego. Telekonferencje jak wesprzeć rosnącą diasporę białoruską w zakresie 

zapewnienia dachu nad głową i miejsc pracy. Analiza potrzeb wracających  

do Polski Polaków z Azji Centralnej. 

30 września 2021 r.   

http://przedsiębiorcy.pl/


 

 

Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja UNIA Machines wzięli 

udział w Targach Ramava na Łotwie, gdzie zaprezentowali sprzęt rolniczy. 

 

Nadchodzące wydarzenia  

1. 8-10 października 2021 r., Targi Kielce S.A., Ogólnopolskie Targi Materiałów 

Budownictwa Mieszkaniowego i Wyposażenia Wnętrz „DOM i TY”, Kielce 

Od materiałów po budowlanych po fachową architektoniczną pomoc 

Kieleckie targi budowlane od lat stanowią obowiązkową pozycję w kalendarzu 

mieszkańców naszego regionu. Nowa październikowa propozycja – DOM i Ty, 

skierowana jest tradycyjnie do entuzjastów remontów i tworzenia nowego 

lokum. W jednym czasie i w jednym miejscu znajdą oni firmy, które specjalizują 

się w produkcji materiałów budowlanych i wykończeniowych, ale także te, 

których specjalnością są detale. Nie zabraknie więc półfabrykatów, poszyć 

dachowych i drzwi, a z drugiej strony producentów luster, rolet, żyrandoli, czy 

nietuzinkowych dodatków. Zgodnie z duchem czasu, na gości targów czekać 

będzie oferta producentów i dystrybutorów pomp ciepła i paneli 

fotowoltaicznych. DOM i Ty to projekt łączący część wystawową z pokazami i 

poradami. Goście targów będą mogli uzyskać odpowiedź na budowlane i 

dekoracyjne wątpliwości. W trakcie targów będzie można było podejrzeć pracę 

parkieciarzy, otrzymać fachową pomoc w doborze drzwi i okien, czy 

ubezpieczyć swoje lokum. Podczas targów pojawi się także oferta 

deweloperów, skierowana do wszystkich, którzy marzą o własnym „m”. Rady 

udzielą architekci, projektanci wnętrz, eksperci z zakresu kredytowania i 

ubezpieczeń. Równolegle odbywać się będzie jesienna edycja 

Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH oraz Targi Przemysłu 

Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi LAS-EXPO. 

2. 11-14 października 2021 r., KIG, "Misja Gospodarcza do Sudanu " 

Zapraszamy na misję gospodarczą polskich przedsiębiorców do Sudanu 

(Chartum) z okazji oficjalnej wizyty Wiceministra Spraw Zagranicznych RP, 

Pawła Jabłońskiego w Sudanie 



 

 

Misję przygotowujemy we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, 

Ambasadą Sudanu w Berlinie oraz Sudańską Federacją Biznesu. 

Misja ma charakter wielobranżowy. Celem jest kompleksowa prezentacja 

polskiej oferty eksportowej oraz inwestycyjnej, jak również nawiązanie 

kontaktów handlowych z potencjalnymi partnerami biznesowymi w Sudanie. 

SUDAN, kraj liczący 36.8 mln ludności, stwarza nowe możliwości dla firm 

poszukujących nowych, chłonnych rynków  dla swoich  maszyn, urządzeń, 

technologii, usług oraz produktów. Za sektory  perspektywiczne dla rozwoju 

gospodarki i handlu uważa się m. in:  eksploatację  złóż ropy i gazu,  złota oraz 

innych minerałów, rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy, przemysł  tekstylno-

odzieżowy, energetykę, budownictwo, infrastrukturę oraz branże ICT. 

Na rynku sudańskim istnieje duże zapotrzebowanie na następujące produkty  

i usługi: 

 

 Maszyny rolnicze  do uprawy i zbioru roślin; 

 Maszyny dla przetwórstwa rolno spożywczego; 

 Maszyny do opakowań; 

 Art. Spożywcze / w tym art. dla niemowląt; 

 Maszyny dla przemysłu wydobywczego; 

 Energetyka / w tym małe elektrownie; 

 Infrastruktura 

 Utylizacja odpadów  w miastach; 

 Artykuły medyczne i opatrunkowe; 

 Sprzęt medyczny i artykuły opatrunkowe, farmaceutyki. 

W   ramach programu  odbędzie się  Polsko 

Sudańskie  forum  biznesowe,  indywidualne  spotkania z sudańskimi 

przedsiębiorcami dopasowanymi do Państwa potrzeb, spotkania  



 

 

z przedstawicielami administracji rządowej, władz lokalnych oraz innych 

organizacji otoczenia biznesu. 

W ramach w/w programu zapewniamy realizację programu merytorycznego 

jw. oraz obsługę uczestników wyjazdu (przelot Warszawa – Chartum – 

Warszawa), transport  lokalny,  wizy,  ubezpieczenie, tłumaczy (angielsko-

arabski),  opiekę  organizatorów ze strony KIG, zakwaterowanie w hotelu. 

Koszt udziału w misji: 8250 PLN + VAT* 

*(W przypadku zmiany ceny biletów lotniczych zastrzegamy sobie prawo  

do zmiany ceny misji) 

Firmy zainteresowane udziałem zapraszamy do rejestracji przez formularz. 

W związku z procedurą wizową prosimy o możliwie sprawną decyzję  

o uczestnictwie. 

Rejestracja: https://formularze.kig.pl/pl/2021-10-11-sudan/ 

Kontakt 

Bartłomiej Nersewicz 

Biuro Współpracy z Zagranicą 

tel. 22 630 96 86 

e-mail:  bnersewicz@kig.pl 

3. 14 października 2021 r., webinar TÜV SÜD Polska „Jaka jest 

odpowiedzialność nadzoru spawalniczego wg wymagań normy PN-EN ISO 

14731”, bezpłatny 

"Śniadanie z ekspertem" to cykl spotkań z auditorami i ekspertami TÜV SÜD 

Polska oraz zaproszonymi gośćmi, będącymi specjalistami w swoich 

dziedzinach. Celem spotkań jest wstępne zapoznanie się z nowymi trendami  

w takich obszarach jak produkty konsumenckie i branża retail, energetyka, 

produkcja przemysłowa, infrastruktura i kolejnictwo, branża chemiczna, 

paliwowa i wydobywcza, motoryzacja. 

Zapraszamy na Śniadanie z ekspertem 14.10.2021 r. - w aplikacji MSTeams  

o godz.10:00 

https://formularze.kig.pl/pl/2021-10-11-sudan/
https://formularze.kig.pl/pl/2021-10-11-sudan/
mailto:bnersewicz@kig.pl


 

 

Tematem przewodnim spotkania będą: Odpowiedzialność nadzoru 

spawalniczego wg wymagań normy PN-EN ISO 14731 

Podczas spotkania:  

Podczas spotkania zostaną poruszone główne wymagania BHP i p.poż stawiane 

zakładom spawalniczym oraz przeniesienie dotychczasowej 

odpowiedzialności za aspekty BHP na nadzór spawalniczy. 

Zapraszamy osoby pełniące funkcję nadzoru spawalniczego, kontroli jakości 

oraz osoby zainteresowane. 

Spotkanie poprowadzą audytorzy, którzy na co dzień przeprowadzają audyty 

zgodnie z wymaganiami norm i standardów związanych z pracami 

spawalniczymi oraz wymogami BHP w tych obszarach. Zachęcamy do aktywnej 

dyskusji. 

Prowadzący: 

Katarzyna Skwarek 

Starszy inspektor ds. BHP  . Inżynier Zarządzania Bezpieczeństwem i higieną 

pracy. Inżynier Zarządzania Procesami produkcyjnymi. Audytor ISO45001, ISO 

14001, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Międzynarodowy Mistrz 

Spawalnik, Ratownik Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. 

Łukasz Wereszczyński 

Specjalista ds. Spawalnictwa.  Audytor oraz Inspektor w obszarach ISO 3834 

oraz EN 1090. Absolwent Politechniki Białostockiej, Międzynarodowy Inżynier 

Spawalnik. Wiedza i doświadczenie potwierdzone certyfikatami VT2, PT2, MT2, 

UT2. 

Rejestracja: https://www.tuvsud.com/pl-pl/wydarzenia/odpowiedzialnosc-

nadzoru-

spawalniczego?fbclid=IwAR1T9zpgqz1BeAvn4zEaWmYVOLBDOLk4e4V_eMXE

KUmO9gXB6VXQ-rOfKrE 

 

4. 17-21 października 2021 r. PARP Polskie stoisko na Gitex Technology Week 

w Dubaju dla branży ICT 

https://www.tuvsud.com/pl-pl/wydarzenia/odpowiedzialnosc-nadzoru-spawalniczego?fbclid=IwAR1T9zpgqz1BeAvn4zEaWmYVOLBDOLk4e4V_eMXEKUmO9gXB6VXQ-rOfKrE
https://www.tuvsud.com/pl-pl/wydarzenia/odpowiedzialnosc-nadzoru-spawalniczego?fbclid=IwAR1T9zpgqz1BeAvn4zEaWmYVOLBDOLk4e4V_eMXEKUmO9gXB6VXQ-rOfKrE
https://www.tuvsud.com/pl-pl/wydarzenia/odpowiedzialnosc-nadzoru-spawalniczego?fbclid=IwAR1T9zpgqz1BeAvn4zEaWmYVOLBDOLk4e4V_eMXEKUmO9gXB6VXQ-rOfKrE
https://www.tuvsud.com/pl-pl/wydarzenia/odpowiedzialnosc-nadzoru-spawalniczego?fbclid=IwAR1T9zpgqz1BeAvn4zEaWmYVOLBDOLk4e4V_eMXEKUmO9gXB6VXQ-rOfKrE


 

 

Polskie firmy z branży ICT będą mogły skorzystać z promocji na stoisku podczas 

najbliższej edycji targów Gitex Technology Week 2021 w Dubaju. Stoisko 

zorganizuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Nazwa wydarzenia: Gitex Technology Week 

Termin: 17-21 października 2021 r. 

Strona wydarzenia: www.gitex.com 

Lokalizacja: Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie 

Celem organizacji stoiska jest promocja polskiej branży ICT wśród zagranicznych 

odbiorców. Oferta stoiska skierowana jest do firm, które w targach Gitex biorą 

udział jako zwiedzający lub wystawcy, jak również do tych, które nie wybierają 

się na targi osobiście, ale byłyby zainteresowane promocją swojej oferty  

w trakcie tego wydarzenia. 

Firmom zainteresowanym promocją swojej oferty na polskim stoisku 

informacyjno-promocyjnym umożliwiamy: 

 skorzystanie ze stoiska w celu organizacji spotkań i prezentacji dla 

potencjalnych partnerów biznesowych, 

 prezentację materiałów informacyjno-promocyjnych (ulotki, foldery itp.), 

 wyświetlanie materiałów audio-wizualnych z ofertą firmy na dostępnych 

ekranach (filmy promocyjne, prezentacje itp.). 

Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty transportu i zakwaterowania 

podczas wydarzenia, jak również bilety wejściowe na targi Gitex. 

Szczegółowe zasady korzystania ze stoisk zostaną określone po ogłoszeniu 

przez organizatorów dokładnych obostrzeń w związku z pandemią COVID-19, 

jakie będą obowiązywały na terenie poszczególnych wydarzeń. 

Jeśli jesteście zainteresowani skorzystaniem z promocji na polskim stoisku 

podczas Gitex 2021, piszcie na adres: monika_wysocka@parp.gov.pl 

 

5. 19-21 października 2021 r., Targi Kielce S.A., XXIII Międzynarodowe Targi 

Technologii dla Odlewnictwa METAL, HEAT TREATMENT, RECYKLING, 

ALUMINIUM & NONFERMET 

Ostatnia edycja kieleckiego święta odlewnictwa zgromadziła blisko 300 

wystawców z 28 krajów świata. Targi zajęły niemal 10 000 metrów 

http://www.gitex.com/
mailto:monika_wysocka@parp.gov.pl


 

 

kwadratowych. „Przemysłowa Jesień 2018” była rekordowa i wyniosła blisko 

4.000 branżowych zwiedzających – przedstawicieli różnych gałęzi przemysłu: 

sektora odlewniczego, maszynowego i elektromaszynowego, kolejowego, 

stoczniowego, zbrojeniowego, robotyki i  automatyki, motoryzacji  

oraz przemysłu lotniczego. Przyjechali oni do Targów Kielce z najdalszych 

zakątków świata, m.in. Austrii,  Belgii, Estonii, Francji, Litwy, Holandii, Szwecji, 

Szwajcarii, Uzbekistanu, Niemiec, Czech, Włoch, Ukrainy, Węgier, Białorusi, 

Słowacji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Słowenii, Rosji, 

Turcji, Indii, Chin czy Japonii. 

Formularz zgłoszeniowy dla wystawców: 

https://www.targikielce.pl/metal/dla-wystawcow/zamowienie-formularza-

zgloszeniowego-strona-1 

Szczegóły wydarzenia: https://www.targikielce.pl/metal 

 

6. 25-29 października 2021 r., FURNIVERSE Malaysia International Furniture 

Fair 2021 , online 

W imieniu PAIH zapraszamy do wzięcia udziału w największych targach branży 

meblarskiej w Azji Południowo-Wschodniej online FURNIVERSE Malaysia 

International Furniture Fair 2021, które odbędą się w dniach 25-29 października 

2021 r. 

W ciągu pięciu dni od 25 do 29 października polskie firmy będą miały 

możliwość promocji swojej oferty produktowej w Pawilonie PAIH - w całości 

wirtualnym. 

W rekrutacji mogą wziąć udział polskie firmy z szeroko pojętej branży 

meblarskiej. 

Zgłoszenia do poniedziałku (11 października 2021 r.) przyjmują 

przedstawiciele Zagranicznego Biura Handlowego w Kuala Lumpur oraz 

Centrali PAIH: 

 Przemysław Zaręba: przemyslaw.zareba@paih.gov.pl 

 Khairul Ridhwan: khairul@paih.gov.pl (j. angielski i malezyjski) 

https://www.targikielce.pl/metal/dla-wystawcow/zamowienie-formularza-zgloszeniowego-strona-1
https://www.targikielce.pl/metal/dla-wystawcow/zamowienie-formularza-zgloszeniowego-strona-1
https://www.targikielce.pl/metal
mailto:przemyslaw.zareba@paih.gov.pl
mailto:khairul@paih.gov.pl


 

 

 Wojciech Chatys: wojciech.chatys@paih.gov.pl 

Dalsze informacje na temat targów dostępne są na stronie: MIFF Furniverse - 

Malaysian International Furniture Fair. 

Szczegóły wydarzenia: https://www.paih.gov.pl/20211025/furniverse 

 

7. 27 października 2021 r., Transport Manager, Konferncja Branży TSL 

„Transport Connect”, Warszawa, bezpłatny 

Skoncentrujmy się na niezwykle wrażliwym i drażliwym obszarze biznesowym - 

połączenia bezpośrednich wykonawców przewozów ze zleceniodawcami 

transportowymi, czyli firmami spedycyjnymi, operatorami logistycznymi, 

sieciami handlowymi, czy firmami produkcyjnymi. 

Porozmawiajmy o budowaniu między kontrahentami zdrowych relacji, opartych 

na wzajemnym szacunku i zaufaniu, przynoszących w efekcie rozwiązania typu 

win-win, w których wszyscy są zwycięzcami. Dla obu stron transakcji  

są to rozwiązania korzystne. Jak układać te relacje, żeby zachować jak 

najwyższą marżowość w transportowym biznesie? Jak weryfikować 

potencjalnych kontrahentów? O co musi zadbać firma spedycyjna, żeby 

utrzymać przy sobie przewoźnika i vice-versa – jak przewoźnik powinien 

korzystnie i trwale ułożyć swoje relacje ze zleceniodawcami transportowymi. 

Bądź połączony – „be connected”, oznacza również połączenie za pomocą giełd 

ładunków z gigantyczną liczbą potencjalnych kontrahentów. „Be connected” to 

również informatyczne połączenia między firmami transportowymi i ich 

zestawami transportowymi, jeżdżącymi po całej Europie. 

Szczegóły wydarzenia i rejestracja: https://land.transport-

manager.pl/transport-connect 

 

8. 8-12 listopada 2021 r., Singapore Fintech Festival, stoisko polskie 

Singapore Fintech Festival to jedno z największych na świecie wydarzeń 

dedykowanych branży fintech i szeroko pojętej technologii w sektorze 

mailto:wojciech.chatys@paih.gov.pl
https://2021.miff.com.my/highlights/miff-furniverse/
https://2021.miff.com.my/highlights/miff-furniverse/
https://www.paih.gov.pl/20211025/furniverse
https://land.transport-manager.pl/transport-connect
https://land.transport-manager.pl/transport-connect


 

 

finansowym, w tym przede wszystkim takim zagadnieniom, jak blockchain, 

sztuczna inteligencja, płatności mobilne, big data, machine learning, 

czy cyberbezpieczeństwo operacji finansowych w sieci. 

Ostatnia tradycyjna edycja wydarzenia, która odbyła się w 2019 r., przyciągnęła 

ponad 60 tysięcy odwiedzających ze 140 krajów, którzy mieli okazję zapoznać 

się z ofertą prawie 1000 wystawców z całego świata. Targi tradycyjnie goszczą 

przedstawicieli największych na świecie instytucji finansowych, banków, 

funduszy inwestycyjnych, instytucji publicznych, akceleratorów, inkubatorów 

i przede wszystkim startupów. 

W 2020 r. targi odbywały się w formie hybrydowej, która zgromadziło na żywo 

 i przed ekranami komputerów ponad 60 tysięcy uczestników ze 160 krajów. 

Wydarzenie odbywało się 24 godziny na dobę przez 5 dni. Oficjalna strona 

wydarzenia odnotowała w tym czasie prawie 3,5 miliona odsłon. 

Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 8-12 listopada. 

Polskie stoiska 

Celem organizacji stoisk jest promocja polskich firm, oferujących nowoczesne 

rozwiązania dla branży finansowej, wśród zagranicznych odbiorców, w tym 

potencjalnych inwestorów i klientów. Niezależnie od tego, czy firma jest 

wystawcą czy zwiedzającym, może skorzystać z różnych form nieodpłatnej 

promocji na stoiskach. Swoje materiały mogą przesyłać również firmy nie 

biorące osobistego udziału w wydarzeniu. 

Firmom zainteresowanym promocją swojej oferty na polskich stoiskach 

informacyjno-promocyjnych umożliwiamy: 

 prezentację materiałów informacyjno-promocyjnych (ulotki, foldery itp.), 

 wyświetlanie materiałów audio-wizualnych z ofertą firmy na dostępnych 

ekranach (filmy promocyjne, prezentacje, itp.), 

 skorzystanie ze stoiska w celu organizacji spotkań i prezentacji 

dla potencjalnych partnerów biznesowych. 



 

 

Szczegółowe zasady korzystania ze stoisk zostaną określone po ogłoszeniu 

przez organizatorów dokładnych obostrzeń w związku z pandemią COVID-19, 

jakie będą obowiązywały na terenie poszczególnych wydarzeń. 

 

Jeśli jesteście zainteresowani skorzystaniem z promocji na polskim stoisku 

podczas: 

 Singapore Fintech Festival, piszcie 

naadres: slawomir_biedermann@parp.gov.pl 

Szczegóły 

wydarzenia: https://ict.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/314502,money_2020_sff

_2021.html 

 

9. 15-18 listopada 2021 r., KIG, Targi ADIPEC 2021. Abu Dhabi International 

Petroleum Exhibition & Conference, Zjednoczone Emiraty Arabskie 

Krajowa Izba Gospodarcza i MK Business Link, oficjalny i wyłączny 

przedstawiciel ADIPEC w Polsce, zapraszają przedsiębiorców do udziału 

w Polskim Pawilonie Promocyjnym podczas tegorocznej edycji targów ADIPEC, 

która odbędzie się w dniach 15-18 listopada 2021 r. w Abu Dhabi  

w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. 

ADIPEC to jedne z najważniejszych na świecie targów dla branży ropy i gazu, 

skupiające profesjonalistów z branży naftowej, gazowej i energetycznej.  

W edycji 2021 ADIPEC organizatorzy zapowiadają udział ponad 2000 

wystawców z całego świata, 26 pawilonów narodowych i ponad 100000 

odwiedzjących. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem ADIPEC 

2019, https://www.youtube.com/watch?v=0s9PJwT49aQ 

Powierzchnia Polskiego Pawilonu organizowanego przez Krajową Izbę 

Gospodarczą i MK Business Link – 72 m2 będzie współdzielona przez 

wystawców z branży. Każdy uczestnik w ramach udziału w Polskim Pawilonie 

będzie miał możliwość promocji swojej oferty, ekspozycji logotypu oraz 

materiałów marketingowych, bezpośredniej prezentacji swoich rozwiązań 

potencjalnym partnerom oraz skorzystania z wybranych narzędzi 

marketingowych i promocyjnych. 

mailto:slawomir_biedermann@parp.gov.pl
https://ict.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/314502,money_2020_sff_2021.html
https://ict.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/314502,money_2020_sff_2021.html
https://www.youtube.com/watch?v=0s9PJwT49aQ


 

 

Szczegóły dotyczące ADIPEC: 

• oferta na udział w Pawilonie Krajowej Izbie Gospodarczej i MK Business Link 

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza LINK do formularza, 

następnie przekażemy dalsze szczegóły organizacyjne i kosztowe. 

Kontakt 

Agnieszka Salamończyk 

tel. 22 630 97 73 

e-mail: asalamonczyk@kig.pl 

 

10. 18 listopada 2021 r., PPH EWA-BIS, TUV SUD Polska, VIII Kongres 

Bezpieczeństwa Żywności, Warszawa 

Tegoroczna 8 edycja Kongresu Bezpieczeństwa Żywności pod hasłem "Future  

of Food". W ramach wydarzenia odbędzie się konferencja obejmująca 

m.in. udział: 

– W ciekawych prelekcjach i panelach dyskusyjnych dotyczących najnowszych 

potrzeb firm w zakresie innowacji w sesjach: certyfikacja, logistyka, 

opakowania, produkcja pierwotna, nowoczesne technologie 

– W prezentacjach produktów, usług i rozwiązań technologicznych 

ukierunkowanych na rozwój innowacji produktowych 

Rejestracja: https://foodcongress.org/rejestracja/ 

 

11. 18 listopada 2021 r., Production Manager, Konferencja „New 

Horizons’22”, Warszawa, bezpłatny 

Podczas konferencji odpowiemy na pytania o najnowsze trendy technologiczne 

i tendencje przywódcze trzeciej dekady XXI w. Zajrzymy za horyzont, w próbie 

prognozy kierunków rozwoju nowoczesnej produkcji, cyfrowej transformacji 

oraz czwartej rewolucji przemysłowej i ich bezpośredniego przełożenia na 

sukces firmy i wartość dla finalnego konsumenta. Jak cyfrowa transformacja 

https://kig.pl/wp-content/uploads/2021/07/MKBL_KIG-ADIPEC-15-18.11.2021-Abu-Dhabi-ZEA-zaproszenie-na-targi-1.pdf
https://formularze.kig.pl/pl/2021-11-15-adipec-zea/
mailto:asalamonczyk@kig.pl
https://foodcongress.org/rejestracja/


 

 

wpłynie na przejrzystość i interferencję popytu i podaży oraz czy pozwoli 

uniknąć turbulencji w przyszłości? Jakie technologie będą dominować  

w najbliższym czasie jeśli chodzi o wzrost transparentności produkcji?  

Jak powinny wyglądać zwinne struktury organizacyjne? Czy trwający kryzys 

doprowadzi do centralizacji władzy w organizacjach? Czym różni się model 

przywódczy od modelu mentorskiego? Czy praca w rozproszonym środowisku 

pracy pozostanie z nami na stałe? Co zrobić, aby zwiększyć poziom zaufania – 

najbardziej deficytowego polskiego produktu ostatnich kilku dekad? 

Szczegóły wydarzenia i rejestracja: https://land.production-

manager.pl/newhorizons22 

 

12. 18-24 listopada 2021 r., PAIH „Meet Taipei Startup Festival 2021”, online 

Biuro PAIH w Tajpej zaprasza do udziału w Meet Taipei Startup Festival 2021! 

Wydarzenie Meet Taipei 2021 to wyjątkowa okazja dla startupów z Polski  

do przedstawienia swoich rozwiązań na rynku tajwańskim. Impreza stwarza 

unikalną szansę do znalezienia klientów oraz partnerów na Tajwanie  

- bez konieczności podróżowania. 

W celu promocji społeczności startupowej i samego Tajwanu, Meet Taipei 

stworzył specjalną platformę łączącą głównych graczy na rynku lokalnym  

jak i globalnym. Są to między innymi: inwestorzy VC, korporacje, inkubatory, 

akcelatory, usługodawcy, media oraz inicjatywy rządowe. 

Wydarzenie co roku przyciąga ponad 500 wystawców i 60 000 odwiedzających. 

Jest to obecnie jedno z największych eventów startupowych w Azji. 

W tym roku, Meet Taipei 2021 dla firm z zagranicy odbędzie się w formie 

wirtualnej (18 do 24 listopada). Dla firm obecnych na Tajwanie możliwe 

uczestnictwo w formie tradycyjnej (18 do 20 listopada). 

Udział w wersji wirtualnej jest bezpłatny. Rejestracja dostępna do 22 

października, godz. 11:00 czasu polskiego. Liczba miejsc ograniczona, prosimy 

 o wcześniejszą rejestrację dla zagwarantowania dostępności wirtualnego 

stoiska. 

W razie pytań zapraszam do kontaktu mailowego: lukasz.lanski@paih.gov.pl 

https://land.production-manager.pl/newhorizons22
https://land.production-manager.pl/newhorizons22
mailto:lukasz.lanski@paih.gov.pl


 

 

 Organizator wydarzenia: Meet Global, 

 ZBH Tajpej pośredniczy w przekazywaniu polskich wniosków  

o uczestnictwo. 

Więcej informacji dotyczących udziału w wersji wirtualnej oraz tradycyjnej 

można znaleźć pod linkiem. Informacje o Meet Taipei dostępne rónież 

pod linkiem. 

Szczegóły wydarzenia: 

https://www.paih.gov.pl/20211118/meet_taipei_startup_festival_2021 

 

13. 25 listopada 2021 r., Logistics Manager, Konferencja „Digital Supply Chain. 

Odkryj cyfrowy potencjał”, Poznań 

Coraz więcej danych, które produkowane są w łańcuchu dostaw potrzebuje 

odpowiednich narzędzi i technologii pozwalających je odpowiednio 

wykorzystać i uczynić łańcuchy sprawniejszymi, szybszymi i bezpieczniejszymi. 

Czy jesteśmy już odpowiednio przygotowani, aby w praktyce analizować  

i wyciągać wnioski z informacji zwrotnych jakie dają nam procesy logistyczne, 

dystrybucyjne, transportowe i magazynowe? 

Wdrożenie digitalizacji wydaje się koniecznością, ale od czego zacząć  

i jak ocenić czy jest to proces przynoszący korzyści czy jest może „sztuką  

dla sztuki”? Blockchain, fizyczny internet czy Big Data & Analytics mogą 

odmienić istniejące nie tylko globalne, ale i lokalne łańcuchy dostaw. 

Weź udział w konferencji Digital Supply Chain i poznaj praktyczne  

oraz skuteczne metody cyfryzacji i technologicznego rozwoju w łańcuchu 

dostaw! 

Rejestracja i szczegóły wydarzenia: https://land.logistics-manager.pl/digital-

supply-chain-2021 

 

14. 23-25 stycznia 2022 r., PARP, Giełda kooperacyjna podczas Wystawy 

Światowej EXPO Dubaj 2021 

https://www.eventbrite.hk/e/meet-taipei-startup-festival-2021-for-global-startups-registration-168931166667
https://pse.is/3pynrd
https://www.paih.gov.pl/20211118/meet_taipei_startup_festival_2021
https://land.logistics-manager.pl/digital-supply-chain-2021
https://land.logistics-manager.pl/digital-supply-chain-2021


 

 

Ośrodek  Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w międzynarodowej giełdzie 

kooperacyjnej, która odbędzie się podczas Wystawy Światowej EXPO w Dubaju, 

w dniach 23-25 stycznia 2022 r. 

Wystawy Światowe EXPO to największe i najbardziej prestiżowe wydarzenia  

na świecie, łączące wątki gospodarcze, promocyjne, kulturalne  

i turystyczne. EXPO 2021 w Dubaju odbędzie się między 1 października 2021 r. 

a 31 marca 2022 r. To pierwsza tego typu wystawa w kraju arabskim. Będzie 

miejscem prezentacji dorobku ponad 200 państw i organizacji 

międzynarodowych. 

Udział w giełdzie kooperacyjnej podczas EXPO umożliwi nie tylko nawiązanie 

bezpośrednich kontaktów biznesowych z zagranicznymi partnerami,  

ale też pozwoli się zapoznać z najnowocześniejszymi trendami  

i technologiami prezentowanymi na wystawie. 

Dla kogo? 

Giełda kooperacyjna przeznaczona jest dla przedstawicieli firm i innych 

podmiotów oferujących swoje produkty i usługi w następujących sektorach 

gospodarki: 

 motoryzacja i elektromobilność, 

 biotechnologia i technologie środowiskowe, 

 energetyka odnawialna, 

 zrównoważone budownictwo, 

 przemysł 4.0, 

 ICT 

Na czym polega giełda? 

Uczestnicy w formularzu rejestracyjnym dostępnym online, uzupełniają 

wszystkie niezbędne informacje i wskazują swojego lokalnego partnera (PL – 

Polish Agency for Enterprise Development [PARP]), a następnie określają profil 

swojej działalności oraz rodzaj współpracy, którą chcieliby nawiązać; 

Dane zarejestrowanych firm umieszczane są w katalogu on-line na stronie 

internetowej giełdy; 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fF9TrbHdp0qojaE6cmk7ikZOWSlUPiFHgcNEkZ3IxSpUNEw5Vk9BN0tVS0FRV1JDODMwRVdUN1pBQSQlQCN0PWcu
https://dubai2020.b2fair.com/participants.html


 

 

Z katalogu on-line zarejestrowani uczestnicy dokonują wyboru firm, z którymi 

chcieliby spotkać się podczas giełdy; 

Po zamknięciu rejestracji (z reguły na kilka dni robocze przed rozpoczęciem 

wydarzenia) system dokona automatycznego ustalenia agendy spotkań dla 

każdego z zarejestrowanych uczestników. Każdy z uczestników otrzyma swoją 

indywidualną agendę drogą mailową przed rozpoczęciem giełdy kooperacyjnej; 

W dniach 23-25 stycznia 2022 r., przy ponumerowanych stolikach na terenie 

Wystawy Światowej EXPO w Dubaju, odbędą się serie uprzednio 

zaaranżowanych 30-minutowych spotkań b2b. 

Koszty 

Koszt udziału w giełdzie kooperacyjnej wynosi 125 euro od osoby. 

W tej cenie uczestnicy będą mieli zapewniony udział w spotkaniach b2b i 

warsztatach tematycznych, możliwość wizyty w Specjalnej Strefie Ekonomicznej 

i firmach tam działających, a także bilet wejściowy na teren Wystawy 

Światowej. 

Szczegółowa instrukcja rejestracji na wydarzenie znajduje się tutaj. 

Szczegółowy program wydarzenia znajduje się tutaj. 

Dodatkowych informacji udziela: 

Sławomir Biedermann, e-mail: slawomir_biedermann@parp.gov.pl 

Szczegóły wydarzenia: 

https://www.een.org.pl/component/content/article/72039:gielda-

kooperacyjna-podczas-wystawy-swiatowej-expo-dubaj-2021-23-25-stycznia-

2022-r 

 

15. 23-24 lutego 2022 r., Targi Kielce S.A., XXIV Międzynarodowe Targi 

Energetyki i Elektrotechniki, XIX Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX 

Targi Enex od lat gromadzą najważniejszych przedstawicieli branży 

odnawialnych źródeł energii oraz energetyki konwencjonalnej. 

https://dubai2020.b2fair.com/participation.html
https://dubai2020.b2fair.com/programme.html
mailto:slawomir_biedermann@parp.gov.pl
https://www.een.org.pl/component/content/article/72039:gielda-kooperacyjna-podczas-wystawy-swiatowej-expo-dubaj-2021-23-25-stycznia-2022-r
https://www.een.org.pl/component/content/article/72039:gielda-kooperacyjna-podczas-wystawy-swiatowej-expo-dubaj-2021-23-25-stycznia-2022-r
https://www.een.org.pl/component/content/article/72039:gielda-kooperacyjna-podczas-wystawy-swiatowej-expo-dubaj-2021-23-25-stycznia-2022-r


 

 

Targi Enex to jedno z niewielu wydarzeń w Polsce, które skupia jak w soczewce 

całą branże energetyczną. Są tu najważniejsi producenci paneli 

fotowoltaicznych, instalatorzy pomp ciepła, dilerzy samochodów elektrycznych, 

firmy zajmujące się magazynowaniem energii, ale także te, trudniące  

się energetyką tradycyjną. 

Dzięki współpracy z ekspertami – przedstawicielami świata nauki  

i przedsiębiorczości – Międzynarodowe Targi Odnawialnych Źródeł Energii nie 

są tylko platformą nawiązywania relacji biznesowych, ale także wymiany 

doświadczeń, myśli i pomysłów. 

Targi Enex to miejsce premier dla wielu produktów. Marki decydują się pokazać 

swoje nowości, prezentując je po raz pierwszy w Polsce właśnie na targach 

Enex. Dlaczego? Ponieważ wiedzą, że tu spotkają się z najlepszym odbiorem 

wśród branżowych zwiedzających. Dodatkowo organizatorzy dbają o to,  

aby goście Targów Kielce nie tylko zapoznali się z ofertami wystawców, ale 

także wzięli udział w dyskusjach, panelach i konferencjach. 

Gośćmi wydarzenia są przedstawiciele firm, takich jak zakłady energetyczne, 

producenci osprzętu i urządzeń dystrybuujących energię, specjaliści i naukowcy 

z uczelni technicznych. Wśród zwiedzających nie brakuje również 

przedstawicieli urzędów miast i gmin, którzy decydują o wydatkach 

energetycznych branż. 

Formularz zgłoszeniowy dla wystawców: 

https://www.targikielce.pl/enex/dla-wystawcow/zamowienie-formularza-

zgloszeniowego-strona-1 

Szczegóły wydarzenia: https://www.targikielce.pl/enex 

 

16. 23-24 lutego 2022 r., Targi Kielce S.A., XXII Targi Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Odpadami EKOTECH 

Od ponad 20 lat targi EKOTECH zrzeszają branżowych przedsiębiorców, 

przedstawicieli samorządów i pracowników naukowych, dając im możliwość 

https://www.targikielce.pl/enex/dla-wystawcow/zamowienie-formularza-zgloszeniowego-strona-1
https://www.targikielce.pl/enex/dla-wystawcow/zamowienie-formularza-zgloszeniowego-strona-1
https://www.targikielce.pl/enex


 

 

zapoznania się z najnowszym sprzętem, technologiami, ale także trendami 

dotyczącymi gospodarki odpadami i ochrony środowiska. 

Targi Ekotech to jedno z najważniejszych wydarzeń branży komunalnej  

w Polsce. Tegoroczna edycja będzie trwać od 23 do 24 lutego. Co roku  

do kieleckiego ośrodka wystawienniczego przyjeżdżają najwięksi krajowi  

i zagraniczni wystawcy związani z ochroną środowiska  oraz gospodarowaniem 

odpadami. Wydarzenie cieszy się także niesłabnącą popularnością wśród 

zwiedzających – wśród nich znajdują się nie tylko branżowi przedsiębiorcy,  

ale także pracownicy administracji publicznej oraz przedstawiciele świata nauki. 

Wielu wystawców podkreśla, że Targi Ekotech to miejsce, w którym nie tylko 

mogą zaprezentować swoją ofertę szerokiej publiczności, ale przede wszystkim 

podpisać kontrakty i umowy na dostawę sprzętu. 

Formularz zgłoszeniowy dla wystawców: 

https://www.targikielce.pl/ekotech/dla-wystawcow/zamowienie-

formularza-zgloszeniowego-strona-1 

Szczegóły wydarzenia: https://www.targikielce.pl/ekotech 
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