Nr 7 & 8/2022
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. Zachęcamy także do przesyłania informacji o Państwach
ofertach, działaniach i wyróżnieniach na adres info@polandasia.com. Będziemy
je na bieżąco publikować na naszych stronach i w mediach społecznościowych.
8 lipca 2022 r.
Odszedł Shinzo Abe.
To wielka strata dla Japonii i Świata. Odszedł Człowiek, Polityk i Przywódca
wyjątkowy, który przez lata konsekwentnie budował lepszą Japonię i wiernie
służył Narodowi. Wnosił do światowej polityki rozsądek, umiar i ważne,
uniwersalne wartości. Skutecznie szukał rozwiązań i kompromisów. Potrafił
budować i tworzyć. Przez lata konsekwentnie zabiegał o rozwój i pokój między
Państwami i Narodami. W Polsce cieszył się wielkim szacunkiem i uznaniem za
wielką konsekwencję w reformowaniu gospodarki Japonii i przyjaznymi
relacjami z Polską i Polakami.
Łączymy się w bólu z Rodziną Premiera Japonii i całym Japońskim Narodem.
W imieniu Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja,
Janusz Piechociński Prezes Izby, w latach 2012 -2015 wicepremier i minister
gospodarki RP
2 sierpnia 2022 r.
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Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci Stanisława Kowalskiego. Zmarł
założyciel i wieloletni prezes Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” i Fundacji
„Sedeka. W 1998 roku stworzył Fundację Dzieciom, a w 2009 roku Fundację
Sedeka, których był również prezesem. Fundacja Dzieciom niesie pomoc ponad
40 tysiącom dzieci chorych i z niepełnosprawnościami z całej Polski, a Fundacja
Sedeka pomaga osobom dorosłym - chorym, zagrożonym wykluczeniem
społecznym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
Posiedzenie Polsko-Kazachstańskiej Komisji Międzyrządowej ds. współpracy
gospodarczej
Został uzgodniony ze stroną kazachstańską termin IX posiedzenia Polsko Kazachstańskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej - 22
listopada 2022 r. w Warszawie.
Wiceprzewodnicząca Sekcji Turcja Izby Polska-Azja
Pozycja międzynarodowa i obecny status Turcji w relacjach z Unią Europejską
(jklawconsulting.com)
Nowi członkowie Izby
Work Glob Sp. z o.o.
Work Glob to agencja pośrednictwa pracy dla pracowników z Europy
Wschodniej i Azji. Work Glob specjalizuje się w rekrutacji, legalizacji,
zatrudnieniu oraz utrzymaniu brygad pracowniczych u klientów. Dzięki
wieloletniemu doświadczeniu w branży firma jest w stanie zoptymalizować
proces zatrudniania obcokrajowców u Polskich pracodawców. Work Glob jest
również obecny na rynku niemieckim i holenderskim świadcząc usługi pracy
tymczasowej tamtejszym firmom.
Dzięki niezależnym spółkom na Ukrainie i w Mołdawii oraz zaufanym
partnerom w Azji Work Glob jest w stanie w pełni kontrolować cały proces
rekrutacji i zatrudnienia oraz zastępowalności pracownika.
Work Glob Sp. z o.o.
ul. Niedziałkowskiego 1, 61-578 Poznań
e-mail: info@workglob.pl
www.workglob.pl
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U członków Izby
7r S.A.
Lidl Polska, jedna z największych sieci handlowych w kraju, już w sierpniu br.
dołączy do grona najemców obiektu 7R Park Poznań West. Firma będzie
korzystać z nowoczesnej powierzchni biurowo-magazynowej liczącej blisko 10
900 mkw.
Więcej:
https://aktualnosci.7rsa.pl/199244-lidl-polska-nowym-najemca-7rpark-poznan-west
7R, polski deweloper specjalizujący się w dostarczaniu klientom innowacyjnych
i przyjaznych dla środowiska powierzchni magazynowych i logistycznych, w
partnerstwie joint venture z MFC Real Estate i DIL Polska Baumanagement,
sfinalizował sprzedaż obiektu 7R City Flex Warsaw Airport I. Nabywcą jest firma
Macquarie Asset Management, jeden z wiodących inwestorów działających na
europejskim rynku nieruchomości. Miejski magazyn zlokalizowany w
strategicznej części Warszawy obejmuje trzy budynki o powierzchni 15 900
mkw. i jest już w pełni wynajęty.
Więcej:
https://aktualnosci.7rsa.pl/201038-7r-city-flex-warsaw-airport-ikupiony-przez-macquarie-asset-management
Wywiad z Prezesem Zarządu 7r S.A. T. Lubowieckim m.in. na temat nowych
realiów rynku magazynowego:
https://eurobuildcee.com/magazine/3602-magiawartosci?fbclid=IwAR3RxLOu3sIkxB-ZI3EI1A_4v1wevsmGkSfUiHqm7NZ5n2Zj1aJG-RZ2A4
Magazyn BTS wybudowany przez 7r S.A. dla ŻABKA został nominowany w
konkursie Prime Property Prize 2022 w kategorii „Inwestycja Roku – Rynek
Powierzchni Logistyczno-Magazynowej”. Nowy magazyn ŻABKA w Radzyminie o
łącznej powierzchni 60 000 m2, to pierwszy tak zaawansowany obiekt dla
branży spożywczej w Polsce. Obiekt wyposażony jest w wysokiej klasy systemy
wspierające automatyzację procesów logistycznych oraz ekologiczne
rozwiązania ograniczające emisję dwutlenku węgla.
ACTION S.A.
Prezes ACTION S.A. Piotr Bieliński został wyróżniony w
„Najskuteczniejsi Prezesi Firm z indeksu sWIG80 w 2021 r.”.
Więcej: https://www.ican.pl/a/prezesi-na-trudne-czasy/D16gmkk8x
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konkursie

Colliers Poland
Dane za II kw. 2022 r. opublikowane w najnowszym raporcie firmy Colliers
pt. „Capital Markets Snapshot for Europe, the Middle East and Africa
(EMEA)”pokazują, że panująca obecnie niepewność gospodarcza zaczyna
oddziaływać na aktywność inwestycyjną na europejskim rynku nieruchomości
komercyjnych (CRE). Autorzy raportu podkreślają jednak, że prognozowany
wpływ sytuacji gospodarczej będzie zróżnicowany dla różnych jego obszarów, a
wybrane sektory oraz rynki krajowe wciąż pozostaną atrakcyjne
dla inwestorów.
Więcej: https://www.colliers.com/pl-pl/news/najnowszy-raport-inwestycyjnycolliers-nt-rynkow-emea
W związku z rosnącym zainteresowaniem firm w zakresie lokowania biznesów
w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) Colliers, wiodąca firma
doradcza
na
rynku
nieruchomości
komercyjnych
i zarządzania
inwestycjami, uruchomił nową linię biznesową w ramach działu Strategic
Advisory – Business Consulting, której działalność obejmie cały rynek CEE. Za
jej rozwój będzie odpowiadać Jan Kamoji-Czapiński, ekspert z wieloletnim
doświadczeniem w obszarze doradztwa strategicznego dla zagranicznych firm,
który przez ostatni rok wspierał klientów Colliers w regionie EMEA (Europa,
Bliski Wschód i Afryka).
W centrum zainteresowania nowo utworzonej linii Business Consulting znajdują
się inwestycje z sektora produkcyjnego. W ramach współpracy eksperci
Colliers
zaoferują
firmom
rozpoczynającym
działalność
na rynku
środkowoeuropejskim lub planującym ekspansję w tym regionie kompleksowe
doradztwo strategiczne w zakresie rozwoju biznesu i wyboru lokalizacji,
z uwzględnieniem czynników takich, jak dostępność wykwalifikowanych
pracowników, perspektywy rozwoju biznesowego czy system zachęt
rządowych.
Więcej:
https://www.colliers.com/pl-pl/news/colliers-doradzi-firmom-zsektora-produkcyjnego
ESA logistika Polska
Hub Innowacji rośnie!
Z wielką radością informujemy, że MST Automation sp. z o.o. i FANUC Polska
dołączyły do Hubu Innowacji zainicjowanego przez ESA logistika! Teraz
wspólnie pracować będziemy nad optymalizacją usług dla naszych klientów.
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Stanowiska robotyczne zaprojektowane i opracowane przez MST Automation i
wyprodukowane przez FANUC doskonale uzupełnią nowoczesne rozwiązania
magazynowe oferowane przez ESA logistika.
Więcej: https://www.youtube.com/watch?v=1Rr75Vff2Rs
ESE Entertainment
ESE Entertainment Provides Corporate Update and H2 2022 Outlook
Więcej:
https://www.globenewswire.com/en/newsrelease/2022/07/05/2473887/0/en/ESE-Entertainment-Provides-CorporateUpdate-and-H2-2022Outlook.html?fbclid=IwAR2Br9zMUwqOcpAIRgKGmn7mece6yZN4Vz7RNzQMAYmZFQPuUqEbzKf80Q
ESE Entertaninment wyprodukowało i transmitowało finały w zawodach Esport
Ultraliga – 17 sierpnia i Teamfight Tactics – 15 sierpnia br.
Więcej: https://esegaming.com/ese-to-produce-and-broadcast-the-finals-foresportscompetitions/?fbclid=IwAR0RkYPBnr71ZsJI_k_qhCNEClhLB83J6XHmY41can9HB
mP4eyYWYrQFBsA
JP Weber
Jak rozpoznać dobry moment na szukanie inwestora? Co tak naprawdę może
przekonać go do inwestycji? To pytania, na które odpowiadają Łukasz
Olechnowicz, Prezes Infopulse Poland oraz Piotr Kucharczyk, Associate Partner.
W najnowszym odcinku podcastu JP Weber znajdą się także odpowiedzi na inne
pytania: Jak na inwestycje patrzą inwestorzy? Jak się przygotować
do prezentacji swojej firmy? Czy wyniki finansowe to jedyna kwestia, która
decyduje o wycenie spółki?
https://jpweber.com/perspektywa-inwestora-w-przejeciach
Weszła w życie nowelizacja ustawy o cudzoziemcach. Nowe przepisy
wprowadzają bardzo ważne zmiany, zarówno dla firm zatrudniających
pracowników cudzoziemców, jak i dla cudzoziemców, którzy chcą podjąć pracę
w Polsce.
Więcej: https://jpweber.com/zmiany-w-ustawie-o-cudzoziemcach
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MAXON Nieruchomości
Odpisy amortyzacyjne od lokali mieszkalnych mogą zostać wliczone w koszty
tylko do końca 2022 roku.
Ograniczenia w zakresie amortyzacji lokali mieszkalnych wprowadził Polskim
Ład (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105 ze zm.)
Od 1 stycznia 2022 wykluczył on amortyzację nieruchomości mieszkalnych oraz
praw o charakterze mieszkalnym.
Więcej:
https://www.maxon.pl/aktualnosci/zmiany-w-odpisachamortyzacyjnych-od-mieszkan
Mentor S.A.
Mentor S.A. został partnerem polskiej siatkówki. Podczas odbywającego się w
Gdańsku turnieju Ligi Narodów mężczyzn, prezesi Sławomir Kuffel i Marek
Kaliszek oraz prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski
złożyli podpisy na umowie, na mocy której dołączyliśmy do elitarnego grona
Partnerów Polskiej Siatkówki.
W ramach współpracy sponsoringowej uzyskaliśmy prawo posługiwania się
tytułem „Oficjalnego Partnera Polskiej Siatkówki”, a także prawa do
wykorzystania we własnej komunikacji marketingowej oficjalnego logotypu
Polskiej Siatkówki. Marka Mentor S.A. obecna będzie na wybranych nośnikach
reklamowych podczas meczów polskich reprezentacji.
Morska Agencja Gdynia
Morska Agencja Gdynia po raz kolejny została wyróżniona przez portal
Rzeczpospolita. Gdyńska firma otrzymała nagrodę dla firmy logistycznej z
największą dynamiką przychodu.
Pronar
Firma Pronar została zaprezentowana w programie „Wyprodukowano w
Polsce” emitowanego w TVP3.
Link do odcinka: https://regiony.tvp.pl/56196057/wyprodukowano-wpolsce?fbclid=IwAR2B3WuuQn9UdoNt_SpJT9KYCBUJEifFIMnrg3c5gQee1pTUk2
N1pVspV3E
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Relopack Solutions
Relopack Solutions w lipcu 2022 r. połączył siły ze swoim wieloletnim
Partnerem biznesowym firmą DPL Chemnitz (Grupa Duisport), która objęła 25%
udziałów w Relopack Sp. z o.o. Grupa Duisport łączy potężną infrastrukturę z
kompleksowym know-how logistycznym i oferuje klientom z całego świata
szeroką gamę produktów, między innymi logistykę pakowania, fracht kolejowy,
logistykę projektową, doradztwo i zarządzanie budynkami.
Grupa Duisport jest operatorem oraz właścicielem największego w Europie
portu lądowego funkcjonującego jako trójmodalny węzeł logistyczny, a łącząc
przewoźników wodnych, kolejowych i drogowych obsługuje rocznie 4,3 miliona
TEU (standardowe kontenery 20-stopowe).
Seris Konsalnet
Wywiad z Prezesem Seris Konsalnet T. Wojakiem dla Rzeczpospolita:
https://www.rp.pl/biznes/art36463761-prezes-seris-konsalnet-wreszciezegnamy-stereotyp-ze-pilnujemy-tylko-budki-naparkingu?fbclid=IwAR26sI8uI_8ZCqPcBEOY5sIfIKZij8hNwrZQZfOI1YCOxEdAfwi6w5HDus
Targi Kielce
Targi Kielce zostały partnerem I etapu 79. Tour de Pologne.
Już po raz szósty w Indiach wręczono nagrody Exhibition Excellence Award
2022 – prestiżowe wyróżnienie cieszące się uznaniem branży wystawienniczej i
kongresowej – konkurs organizowany przez magazyn Exhibition Showcase. Miło
nam ogłosić, że wśród nagrodzonych osób znalazła się Joanna Marcjan Zastępca Dyrektora Wydziału Targów, którą doceniono za niezwykły wkład w
rozwój przemysłu wystawienniczego.
TÜV SÜD Polska
TÜV SÜD Polska otrzymała uprawnienia do certyfikacji systemu KZR INIG.
Uprawnienia obejmują dwie ścieżki certyfikacji:
Certyfikacja biopaliwa i biopłynów,
Certyfikacja paliw z biomasy.
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WASKO S.A.
Adamed Pharma S.A., jedna z największych polskich firm farmaceutycznobiotechnologicznych,
postawiła
na
ekspertów WASKOi
zakupiła
zaprojektowane przez nas rozwiązanie macierzowe marki Hitachi Vantara. W
ramach projektu dostarczyliśmy oraz wdrożyliśmy macierze Hitachi G350 z
bardzo cenioną funkcjonalnością Hitachi Dynamic Provisioning.
Więcej: https://www.wasko.pl/aktu/wspolpraca-z-adamed-pharma/
Oferta WASKO S.A. została wyłoniona jako najkorzystniejsza przez
Ministerstwo Finansów w przetargu p.n. „Dostawa macierzy dyskowej
kompatybilnej z Hitachi VSS F5500”.
Wraz z pierwszym dniem sierpnia nastąpiło podpisanie umowy. Jej
przedmiotem jest dostawa i instalacja macierzy dyskowej Hitachi VSP
5600 wraz z oprogramowaniem. Wdrożony sprzęt zostanie objęty gwarancją
na okres 36 miesięcy.
Więcej:
finansow/

https://www.wasko.pl/aktu/macierze-dyskowe-dla-ministerstwa-

Pragniemy poinformować, iż w dniach 27.06.2022 r. oraz 08.08.2022 r. wraz z
firmą GABOS Software, która należy do GK WASKO, podpisaliśmy umowy na
dostawę sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz prace wdrożeniowe
i szkolenia personelu Zamawiającego w ramach przetargu „Wdrożenie e-usług
dla pacjentów Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego „Bucze” w Górach
Wielkich Sp. z o.o.”. Postępowanie realizowane jest ze środków RPO
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej II Cyfrowe
Śląskie, działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.
Więcej:
https://www.wasko.pl/aktu/wspolpraca-z-osrodkiem-leczniczorehabilitacyjnym-bucze/
Wydarzenia
1 lipca 2022 r.
W siedzibie Hansei omówienie przygotowań do spotkań z delegacjami
koreańskich inwestorów w lipcu.
1 lipca 2022 r.
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W Wólce Kosowskiej spotkanie przedstawicieli Izby Polska-Azja z liderem
Stowarzyszenia Przedsiębiorców Chińskich w Odessie. Omówienie możliwości
współpracy w produktach rolnych i dostawach żywności przez Polskę do Azji.
1 lipca 2022 r.
W siedzibie Izby spotkanie przedstawicieli Izby Polska-Azja z Przemysławem
Barankiewiczem z Finax: o sytuacji w gospodarce, różnych formach
inwestowania i współpracy z członkami Izby.
1 lipca 2022 r.
Przedstawiciele firm członkowskich Izby Polska-Azja Pronar i Sipma wzięli udział
w litewskich targach rolniczych Agrovizja.
1 lipca 2022 r.
Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja UNIA wzięli udział w
duńskich targach rolniczych Herning.
2 lipca 2022 r.
Święto Narodowe - przyjęcia godła państwowego Republiki Uzbekistanu 30 lat
temu, 2 lipca 1992 Przyjęto ustawę "O godle państwowym Republiki
Uzbekistanu".
2-3 lipca 2022 r.
Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Pronar wzięli udział w
Agro-Tech Minikowo.
4 lipca 2022 r.
W Ambasadzie Uzbekistanu w Warszawie odbył się briefing poświęcony
referendum Konstytucyjnemu w Republice Uzbekistanu.
4-5 lipca 2022 r.
Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja F1 Family Holding wzięli
udział w Ukrainian-Swiss Business Hub w Lugano .
5 lipca 2022 r.
Spotkanie przedstawicieli Izby Polska-Azja z diasporą przedsiębiorców z
Białorusi od lat prowadzących biznes w Polsce. Omówiono sytuację w
przewozach na granicy Polska –Białoruś.
5 lipca 2022 r.
Webinar firmy członkowskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja Droplo
„Jak zwiększyć sprzedaż w sklepie internetowym? – w 4 prostych krokach”.
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5 lipca 2022 r.
Nagranie wypowiedzi przez przedstawicieli Izby Polska-Azja po chińsku na
otwarcie webinaru poświęconego współpracy w obszarze kultury Polska-Chiny.
5 lipca 2022 r.
Spotkanie przedstawicieli Izby Polska-Azja z Koordynatorem Projektu Platforma
eksportowa polskiej żywności GD Poland Felixem Wangiem - omówienie
realizacji Projektu.
6 lipca 2022 r.
Przedstawiciele Izby Polska-Azja prawie wzięli udział w webinarze o potencjale
rynku kultury Chiny - Kraje 16+ 1 z udziałem członków Izby Polska-Azja.
6 lipca 2022 r.
Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Spectre Solutions wzięli
udział w Drone International Expo w New Delhi.
7 lipca 2022 r.
Marcin Królski z firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Relopack Solutions
poprowadził panel na Warsztatach Menedżerów Transportu i Logistyki.
7 lipca 2022 r.
Webinar firmy członkowskiej Izby Polska-Azja TÜV SÜD Polska „Śniadanie z
ekspertem: odpowiedzialność nadzoru spawalniczego w odniesieniu do
wymagań BHP na terenie zakładu spawalniczego”.
8 lipca 2022 r.
W siedzibie firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Colliers spotkanie
przedstawicieli Izby Polska-Azja i telekonferencja: jak pozyskać kierowców
zawodowych dla polskiego rynku transportowego.
9 lipca 2022 r.
W siedzibie Izby spotkanie przedstawicieli Izby Polska-Azja z firmami z
Rzeszowa. Omówiono sytuację w przemyśle obróbki drewna, polską produkcję
dla gabinetów odnowy, wyrobów kosmetycznych dla SPA.
12 lipca 2022 r.
Prezes Izby i szefowa Sekcji Japonia przekazali Ambasadzie Japonii kondolencje
w imieniu środowiska biznesowego zaangażowanego we współpracę PolskaJaponia. Łączymy się w bólu z Japończykami po śmierci Premiera Abe.
12 lipca 2022 r.
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Spotkanie przedstawicieli Izby Polska-Azja w siedzibie członka Izby F1.
Omówiono:
możliwości transportowe zbóż, oleju słonecznikowego Ukraina-Polska;
sprzedaż
niezbędnych
gospodarce
Ukrainy
produktów;
intensyfikację zatrudnienia Ukrainek.
13 lipca 2022 r.
Telekonferencja przedstawicieli Izby Polska-Azja z Prezesem firmy
członkowskiej Izby PPH EWA-Bis. Omówiono możliwości dostaw ukraińskiego i
polskiego zboża do zachodniej Afryki.
13 lipca 2022 r.
Spotkanie przedstawicieli Izby Polska-Azja z kierownictwem firmy członkowskiej
Izby ACTION S.A. Omówiono sytuację na rynku e-commerce.
13 lipca 2022 r.
Członek Izby Everest Work Solution Sp. z o.o. zawarł umowę ramową ze
Związkiem Sadowników R.P o współpracy w zakresie rekrutacji pracowników do
zbiorów owoców.
13 lipca 2022 r.
Telekonferencje przedstawicieli Izby Polska-Azja z członkami Izby - Agencjami
Pracy Tymczasowej - import mężczyzn w zawodach: spawacz, kierowca,
elektryk, operator maszyn budowlanych, zbrojarz-betoniarz, i operator wózków
widłowych.
13 lipca 2022 r.
ICC Philippines - Poland's Digital Transformation 2.0.
13-14 lipca 2022 r.
Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Sipma wzięli udział w
kazachstańskich Dniach Pola „Jana Dala/Green Day 2022”.
14 lipca 2022 r.
Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Pronar wzięli udział w
irlandzkich targach rolniczych FTMTA22.
15 lipca 2022 r.
Przedstawiciele Izby Polska-Azja na zaproszenie Prof. Henryka Skarżyńskiego
wzięli udział w Koncercie Galowym "Artyści Pacjentom" VIII edycji "Ślimakowe
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Rytmy" z okazji jubileuszu 30-lecia pierwszego w Polsce wszczepienia implantu
ślimakowego osobie niesłyszącej.
15 lipca 2022 r.
Premiera najnowszej gry firmy członkowskiej Izby Polska-Azja QubicGames
„LOUD” na Nintendo Switch.
18 lipca 2022 r.
Na Pomorzu Gdańskim spotkania przedstawicieli Izby Polska-Azja z miejscowym
biznesem: eksport, obieg zamknięty, surowce rolnicze.
18 lipca 2022 r.
W Gdańsku na Placu Porozumienia Gdańskiego odbyło się uroczyste otwarcie
Konsulatu Honorowego Republiki Indonezji w Gdańsku. Gratulujemy
skutecznego działania Panu Konsulowi Honorowemu Republiki Indonezji w
Gdańsku Mirosławowi Wawrowskiemu.
19 lipca 2022 r.
W siedzibie Hansei omówienie oferty nieruchomości pod potrzeby koreańskich
inwestorów w sektorze auto-moto i AGD.
19 lipca 2022 r.
W GD Poland spotkanie przedstawicieli Izby Polska-Azja o możliwościach
eksportowych polskiej żywności do Chin, sprzedaż ukraińskiej pszenicy i
kukurydzy do Krajów Afryki, potrzeby kadrowe chińskich firm w Polsce
20 lipca 2022 r.
Spotkanie przedstawicieli Izby Polska-Azja z chińskimi inwestorami, omówienie
otrzymanych warunków zabudowy i stanu dokumentów dla pozwolenia
budowlanego w lokalizacji: Zachodnia Wielkopolska i Mazowsze - sektor
przetwórstwo żywności.
20 lipca 2022 r.
Spotkanie przedstawicieli Izby Polska-Azja z delegacją ukraińskich
przedsiębiorców z Ukrainy Zachodniej. Usprawnienie logistyki dostaw poprzez
Polskę do Afryki zbóż i oleju słonecznikowego.
20 lipca 2022 r.
Izba i Liga Kobiet Polskich uruchamiają z organizacjami kobiet w Uzbekistanie
akcję szkoleniową z przedsiębiorczości. W ten sposób dotrzemy do kolejnej
grupy firm zainteresowanych współpracą z Polską
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25 lipca 2022 r.
Telekonferencje przedstawicieli Izby Polska-Azja z centrami logistycznymi na
wschodniej polskiej granicy. Sytuacja w przewozach i w dostawach do Polski.
25 lipca 2022 r.
Przedstawiciel firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Everest Work Solution w
Dubaju oraz w Sharjah (ZEA) wziął udział w spotkaniach biznesowych z
przedstawicielem Overseas Labour Supply (OLS).
25 lipca 2022 r.
Spotkanie przedstawicieli Izby Polska-Azja z polskimi importerami do wybuchu
wojny importującymi z Rosji i Białorusi., ocena sytuacji, konsekwencje dla
kondycji firm, możliwości alternatywnych dostaw z Azji Centralnej,
Azerbejdżanu Armenii i Gruzji.
26 lipca 2022 r.
W siedzibie firmy członkowskiej Izby Polska-Azja PPH EWA-Bis spotkanie
poświęcone Kongresowi Eksporterów - październik 2022 r. Jak usprawnić polski
eksport, jak w praktyce wykorzystywać doświadczenie liderów polskiego
eksportu, co się zmieniło od wybuchu wojny na Ukrainie?
26 lipca 2022 r.
W siedzibie członka Izby GD Poland spotkanie przedstawicieli Izby Polska-Azja z
liderem biznesu uzbeckiego działającego w Polsce: udział firm z Uzbekistanu w
Projekcie Centrum Polska-Azja.
27 lipca 2022 r.
Telekonferencje przedstawicieli Izby Polska-Azja: z zakładami mięsnymi, dot.
wyrobów z konopii technicznych – omówienie możliwości eksportu do Japonii
27-29 lipca 2022 r.
Szkolenie firmy członkowskiej Izby Polska-Azja TÜV SÜD Polska „Auditor
wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO
45001:2018”.
28 lipca 2022 r.
Spotkania przedstawicieli Izby Polska-Azja w Wielkopolsce: inwestycje chińskie i
koreańskie, eksport produktów spożywczych.
28 lipca 2022 r.
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Webinar firmy członkowskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja Droplo
„Wzrost sprzedaży w sklepie internetowym. Jak go osiągnąć?”.
28 lipca 2022 r.
Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Spectre Solutions spotkali
się z konsulem honorowym RP w Bengaluru C. R. Raghu.
28 lipca 2022 r.
Szkolenie firmy członkowskiej Izby Polska-Azja TÜV SÜD Polska „BRC GS for
Storage & Distribution v4”.
28 lipca – 8 sierpnie 2022 r.
Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Spectre Solutions wzięli
udział w Birmingham 2022 International Trade & Investment Meeting.
29 lipca 2022 r.
W siedzibie członka Izby MAXON Nieruchomości spotkanie przedstawicieli Izby
Polska-Azja poświęcone nowym tendencjom na rynku komercyjnych
nieruchomości.
29 lipca 2022 r.
Telekonferencja przedstawicieli Izby Polska-Azja z kierownictwem nowej firmy
członkowskiej WORK GLOB sp. z o.o.
30 lipca 2022 r.
Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Pronar wzięli udział w
targach rolno-spożywczych i leśnych La Foire de Libramont w Belgii.
1 sierpnia 2022 r.
Cargo Partner członek Izby Polska-Azja w Wietnamie otworzył nowe biuro
sprzedaży w Da Nang.
1 sierpnia 2022 r.
Telekonferencje z Agencjami Pracy Tymczasowej. Import fachowców dla
przemysłu i transportu z krajów azjatyckich.
1 sierpnia 2022 r.
W Otwocku spotkanie w siedzibie członka Izby Prime Transport. Omówienie
sytuacji w transporcie towarów eksportowych do krajów Kaukazu i Azji
Centralnej.
2 sierpnia 2022 r.
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Spotkanie przedstawicieli Izby Polska-Azja z władzami statutowymi nowej
kadencji Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa.
2 sierpnia 2022 r.
Spotkania przedstawicieli Izby Polska-Azja w siedzibach firm przetwórstwa
mięsnego. Ocena sytuacji, problemy w eksporcie, koszty produkcji, możliwości
współpracy z formami azjatyckiego kapitału.
3 sierpnia 2022 r.
Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Pronar wzięli udział w
targach Demo Forest w Belgii, gdzie zaprezentowali swoje rozwiązania dla
gospodarki leśnej.
3-5 sierpnia 2022 r.
Szkolenie firmy członkowskiej Izby Polska-Azja TÜV SÜD Polska „Pełnomocnik
ds. systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015”.
4 sierpnia 2022 r.
W Warszawie spotkanie przedstawicieli Izby Polska-Azja z chińskimi
inwestorami. Sektory: mięso, woda mineralna, IT.
4 sierpnia 2022 r.
Spotkania przedstawicieli Izby Polska-Azja z delegacją azjatyckich inwestorów
na wschodzie Mazowsza. Oferta polskich zakładów mięsnych i mleczarskich
Kosów Lacki, Mościbrody.
5 sierpnia 2022 r.
Prezes Izby Polska-Azja Janusz Piechociński był gościem #Poranek w Radio w
TOK Fm u red. Żakowskiego:
https://audycje.tokfm.pl/podcast/126731,Wszystko-drozeje-J-PiechocinskiZaciskamy-zeby-i-myslimy-z-optymizmem
8 sierpnia 2022 r.
Spotkania przedstawicieli Izby Polska-Azja z firmami kapitału ukraińskiego w
Polsce: dostawy polskiej żywności na Ukrainę.
8 sierpnia 2022 r.
Prezes Izby Polska-Azja Janusz Piechociński był gościem „Rozmowa południa” w
RMF FM:
https://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/rozmowa-w-poludnie/news-januszpiechocinski-fatalnie-sprzedaje-sie-szynka-jest-za-to,nId,6207288#crp_state=1
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10 sierpnia 2022 r.
Delegacja Izby wraz z inwestorami azjatyckimi w mazowieckich powiatach:
płockim, sierpeckim, żuromińskim. Spotkania z sektorem mięsnym, oferta
eksportowa do Skandynawii i niektórych krajów Azji.
10 sierpnia 2022 r.
Spotkania przedstawicieli Izby Polska-Azja i inwestorów azjatyckich w firmach
kujawsko –pomorskiego.
10 sierpnia 2022 r.
W Taszkiencie Prezes firmy członkowskiej Izby Projektanci Kariery D. Seifert
przedstawił w polskiej Ambasadzie i uzbeckim Partnerom potrzeby polskich
firm HR.
11 sierpnia 2022 r.
W siedzibie członka Izby F1Holding omówienie dostaw podstawowych
produktów na Ukrainę, przygotowanie oferty dla niemieckich i szwajcarskich
sieci dyskontów na olej słonecznikowy rozlewany w Polsce. Kwestie
transportowe i logistyka dostaw.
11 sierpnia 2022 r.
W siedzibie Izby spotkania z przedsiębiorcami z Ukrainy, Albanii i Kosowa.
Omówienie zamówień na eksport polskich produktów, problemy transportowe
i kwestie rozliczeń transakcji.
11 sierpnia 2022 r.
Czat inwestorski z Prezes firmy członkowskiej Izby Polska-Azja LUG S.A. – R.
Wtorkowskim, na którym zostały omówione wyniki finansowe firmy w II
kwartale br.
12 sierpnia 2022 r.
Spotkania przedstawicieli Izby Polska-Azja w zakładach przemysłu spożywczego
w województwie łódzkim - oferta na kraje Azji i Afryki.
13 sierpnia 2022 r.
Telekonferencje i przygotowania do spotkania z dziennikarzami koreańskimi:
współpraca gospodarcza, inwestycje koreańskie w Polsce, polska oferta
eksportowa, działania Izby z diasporą koreańską Polsce, prace Sekcji Korea Izby.
14 sierpnia 2022 r.

Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Azja ul. Kolska 9/122, 01-045 Warszawa
www.polandasia.com

W siedzibie HANSEI konferencja prasowa Prezesa Izby Polska-Azja Janusza
Piechocińskiego z przedstawicielkami mediów koreańskich. Przedstawiliśmy
polską ocenę współpracy gospodarczej, działania Izby, realizację z diasporą
koreańską Programu Centrum Polska-Azja.
15 sierpnia 2022 r.
Święto Narodowe Indii.
16 sierpnia 2022 r.
Z delegacją importerów z krajów bałkańskich spotkanie w siedzibie działu
handlowego Wipasz. Przygotowanie oferty eksportowej mięsa drobiowego do
Chorwacji, Macedonii, Bośni, Kosowa i Albanii.
16 sierpnia 2022 r.
W siedzibie firmy członkowskiej Izby Polska-Azja EWA-BIS spotkanie z delegacją
bałkańskich importerów, dostawy polskich owoców i warzyw do krajów
bałkańskich.
17 sierpnia 2022 r.
Święto Narodowe Republika Indonezji Dzień Niepodległości (1945).
17 sierpnia 2022 r.
W siedzibie Izby spotkanie z I zastępcą Ambasadora Kazachstanu w Polsce i
Przewodniczącym Polsko-Kazachstańskiej Izby Gospodarczej. Omówiono udział
polskich firm w targach w Astanie we wrześniu i przygotowania do Posiedzenia
Komisji Międzyrządowej.
18 sierpnia 2022 r.
Telekonferencja z Prezesem Projektanci Kariery Dawidem Seifertem. Wstępne
podsumowanie wizyt w imieniu firm członkowskich HR w Taszkiencie i Dubaju.
Podstawowy wniosek: bez zwiększenia obsady polskich konsulatów nie będzie
potrzebnego zwiększonego importu fachowców.
18 sierpnia 2022 r.
W siedzibie Izby spotkanie z przedsiębiorcami sektora energetyka odnawialna,
dyskusja o planach inwestycyjnych miast w województwach: małopolskim,
lubelskim, podkarpackim i podlaskim.
18 sierpnia 2022 r.
Wywiad Prezesa dla Izby Polska-Azja Janusza Piechocińskiego dla Mediów
Narodowych:
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https://www.youtube.com/watch?v=e9U6_QTGUEY
19 sierpnia 2022 r.
W siedzibie Izby spotkanie z liderem biznesowej diaspory uzbeckiej w Polsce.
Omówiono przygotowania do Targów Tekstylnych w Expo Ptak,
problemy transportowe Uzbekistan-Polska oraz uczestnictwo firm uzbeckich w
Projekcie Centrum Polska-Azja.
22 sierpnia 2022 r.
Spotkania przedstawicieli Izby na przejściach granicznych i w centrach
logistycznych na Podlasiu. Rośnie potencjał, który może być dobrze
wykorzystany wyłącznie przy pełnej mobilizacji dyplomacji, administracji i
biznesu.
22 sierpnia 2022 r.
Spotkanie przedstawicieli Izby Polska-Azja w siedzibie Barter w Białymstoku.
23 sierpnia 2022 r.
W Ambasadzie Uzbekistanu spotkanie przedstawicieli Izby Polska-Azja z JE
Ambasadorem. Omówienie wymiany handlowej Polska Uzbekistan w I
półroczu, problemy w transporcie i logistyce, oferta uzbeckiego przemysłu
miedzi i nawozów rolniczych.
23 sierpnia 2022 r.
Wywiad Prezesa Izby Polska-Azja Janusza Piechocińskiego dla Gazety
Finansowej:
https://gf24.pl/32999/janusz-piechocinski-drukujemy-optymizm-drukujemypieniadze-a-koszty-rosna/
24 sierpnia 2022 r.
Spotkanie przedstawicieli Izby Polska-Azja w dziale handlowym Wipasz. Polski
kurczak do Niemiec, Szwajcarii, na Bałkany i ZEA.
24 sierpnia 2022 r.
Telekonferencje przedstawicieli Izby Polska-Azja z prezesami zakładów
produkcji żywności; gwarancje dostaw energii, wielkie potrzeby pilnej instalacji
techniki OZE, sytuacja w eksporcie, pracownicy dla branży spożywczej.
24-26 sierpnia 2022 r.
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Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja wzięli udział w targach
Gamescom 2022 w Kolonii.
25 sierpnia 2022 r.
Spotkanie przedstawicieli Izby Polska-Azja z firmami chińskimi w WIG.
W siedzibie Izby spotkanie z przedstawicielami przemysłu tytoniowego.
W GD Poland telekonferencja z organizatorami najbliższych e-wystaw w
Chinach.
25 sierpnia 2022 r.
W siedzibie BZK Holding spotkanie przedstawicieli Izby Polska-Azja w sprawie
sprzedaży ukraińskiego zboża i rzepaku do krajów Unii Europejskiej.
W GD Poland telekonferencja z organizatorami najbliższych e-wystaw w
Chinach.
25 sierpnia 2022 r.
Prezes firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Droplo – T. Cincio wziął udział w
„THAI-POLISH DIGITAL MEETUP” w Bangkoku.
26 sierpnia 2022 r.
Telekonferencje przedstawicieli Izby Polska-Azja z firmami ukraińskimi:
przygotowanie oferty dla kupców z Niemiec, Szwajcarii i Holandii
butelkowanego oleju słonecznikowego.
26 sierpnia 2022 r.
Spotkanie przedstawicieli Izby Polska-Azja w Warszawie z chińskimi
inwestorami z przemysłu przetwórstwa żywności. Telekonferencje z
Ambasadorem Uzbekistanu o przygotowaniach do targów tekstylnych,
możliwości importu nawozów potasowych, współpracy w TSL.
26-27 sierpnia 2022 r.
Prezes firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Droplo – T. Cincio wziął udział w
największej konferencji technologicznej w Azji – Techsause w Bangkoku.
27 sierpnia 2022 r.
Festiwal Kultury Wietnamskiej, spotkania przedstawicieli Izby Polska-Azja z
delegacją z Wietnamu i diasporą wietnamską na Mazowszu.
30 sierpnia 2022 r.
W siedzibie Izby omówienie ofert agencji pracy tymczasowej i firm HRczłonków Izby.
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30 sierpnia 2022 r.
W siedzibie członka Izby F1 omówienie ofert dla sieci dyskontów z Frankfurtu
nad Menem i Brukseli.
30-31 sierpnia 2022 r.
Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Pronar wzięli udział w
targach Expo-Champs w Kanadzie.
Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Azja w mediach:
 w koreańskiej prasie:
[Polskie Repo] "Gdyby koreańska broń przyszła szybko, aby powstrzymać
pożądanie Putina" (www-donga-com.translate.goog)
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