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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. 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.  

  

27 października 2022 r. 

Firma członkowska Izby Polska-Azja PPH EWA-BIS organizuje 4 konferencje w 

Warszawie: 

 Kongres Ekspansywnych Eksporterów: www.kongreseksporterow.org 

 Kongres Produkcji Podstawowej: www.primaryproductioncongress.org 

 IX Kongres Bezpieczeństwa Żywności: www.foodcongress.org 

 Council of Supply Chain Management Professionals: 

www.conferencecscmp.org 

 

27 października 2022 r. 

Firma członkowska Izby Polska-Azja wydawca czasopisma „Production 

Manager” organizuje Konferencję „New Horizons” w Warszawie. Podczas 

konferencji odpowiemy na pytania o najnowsze trendy technologiczne i 

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

mailto:info@polandasia.com
mailto:info@polandasia.com
http://www.kongreseksporterow.org/
http://www.primaryproductioncongress.org/
http://www.foodcongress.org/
http://www.conferencecscmp.org/
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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 

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/newhorizons23 

 

Nowi członkowie Izby 

Kerry Logistics Polska  

Kerry Logistics Polska zapewnia kompleksowe rozwiązania w zakresie spedycji 

międzynarodowej, obejmujące usługi spedycji morskiej, lotniczej, kolejowej i 

drogowej oraz usługi celne. Elastyczne i efektywne kosztowo rozwiązania 

intermodalne oferowane przez Kerry Logistics zaspokajają specyficzne potrzeby 

w zakresie kosztów, czasu tranzytu i najlepszych połączeń. 

Bazując na globalnym doświadczeniu, firma oferuje dostosowane do potrzeb i 

innowacyjne rozwiązania logistyczne, które spełniają specyficzne wymagania 

klientów. Eksperci logistyczni Kerry Logistics opracowują kompleksowe 

rozwiązania w wysoce zaawansowanych łańcuchach dostaw, aby wspierać 

zaopatrzenie i dystrybucję w wielu krajach. 

Dzięki lokalnej wiedzy połączonej z obszerną skalą działalności oraz własną 

infrastrukturą grupy Kerry Logistics w Chinach i regionie ASEAN, firma zapewnia 

klientom łatwy dostęp do rynku azjatyckiego. Korzystając ze swojej globalnej 

sieci, firma dostarcza produkty klientów do każdego zakątka świata. 

https://land.production-manager.pl/newhorizons23
https://land.production-manager.pl/newhorizons23
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Poprzez silne partnerstwo z głównymi przewoźnikami lotniczymi, oceanicznymi, 

kolejowymi i drogowymi, Kerry Logistics wspiera klientów w realizacji ich 

strategicznych wymagań na poziomie globalnym, regionalnym i lokalnym. 

Kerry Logistics (Poland) Sp. z o.o. 

ul. A. Branickiego 17, 02-972 Warszawa 

e-mail: contact.poland@kerrylogistics.com 

www.kerrylogistics.com/en/network/europe/poland 

 

a. hartrodt (Polska) Sp. z o.o. 

Firma należy do ogólnoświatowej organizacji a. hartrodt. 

Założona w 1887 roku w Hamburgu, w Niemczech grupa firm a. hartrodt 

zdobyła i utrzymuje wysokie uznanie oraz ustaloną reputację jako przodujący 

globalny spedytor i dostawca usług logistycznych. 

Grupa reprezentowana jest w ponad 100 spółkach zależnych i stowarzyszonych 

w 45 krajach świata. 

Zakres oferowanych usług: 

 spedycja morska i kolejowa (FCL i LCL), lotnicza i drogowa (FTL i LTL) – 

eksport i import 

 transport drogowy międzynarodowy (FTL i LTL) export i import w oparciu 

o własny tabor samochodów ciężarowych 

 usługi „door-to-door” www.hartrodt.com 

 usługi agencji celnej 

 zarządzanie łańcuchem dostaw oraz ładunkami specjalnymi 

 magazynowanie i dystrybucja 

 ubezpieczenia powierzonych przesyłek 

 obsługa portowa i spedycyjna ładunków konwencjonalnych: zboża, 

kopaliny, stal, minerały, papier, maszyny i urządzenia, itp. 

Zalety a. hartrodt: 

mailto:contact.poland@kerrylogistics.com
http://www.kerrylogistics.com/en/network/europe/poland
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 własność prywatna i niezależność 

 orientacja na Klienta 

 doświadczenie i know-how 

 elastyczność i neutralność 

 własna flota 

a. hartrodt (Polska) Sp. z o.o. 

ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 14, 70-201 Szczecin 

e-mail: info@szz@hartrodt.com 

https://www.hartrodt.com/contact/poland 

 

Lumar Transport  

Firma Lumar Transport działa nieprzerwanie od 1992r. 

W chwili obecnej we flocie własnej firma posiada 120 zestawów ciągnik 

siodłowy + naczepa, które realizują zlecenia w większości krajów Europy oraz w 

Turcji: 

- zlecenia pomiędzy krajami UE (z wyłączeniem UK) 

- stałe trasy pomiędzy Polską a Francją i Węgrami (typowe zlecenia tam i z 

powrotem dla branży automotive) 

- transport krajowy na terenie Polski 

- stałe przepływy pomiędzy Polską/Słowacją a Bałkanami/Grecją/Turcją 

Flota - ponad 120 ciężarówek, zróżnicowana zabudowa (firany - standard + 

mega, zestawy przestrzenne, chłodnie, silosy). 

Stosowne zezwolenia i uprawnienia: odpady, ADR, SENT. 

Lumar Transport wspiera lokalny biznes – firma współpracuje z lokalnymi 

partnerami. 

Branże, które nie stanowią dla Lumar Transport tajemnicy: automotive, FMCG, 

materiały niebezpieczne, artykuły spożywcze, artykuły budowlane, stal. 

mailto:info@szz@hartrodt.com
https://www.hartrodt.com/contact/poland
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Naturalnym kierunkiem rozwoju firmy jest Azja oraz kraje półwyspu 

Arabskiego.  

Rozbudowa bazy transportowej wraz z zapleczem. 

Usługi logistyczne i magazynowe oraz dystrybucja drobnicowa. 

Rozwój struktur w Polsce i w Europie. 

We flocie firma posiada zarówno samochody typu standard jak i samochody 

typu mega. 

Główną siedzibą Lumar Transport jest Żywiec, natomiast firma posiada oddziały 

w Chorzowie oraz w Kałusz, UA. W chwili obecnej firm mocno postawiła na 

rozwój (handlowo i operacyjnie) oddziału na Ukrainie. 

W planach Lumar Transport ma otwarcie oddziałów na Węgrzech i w Turcji. 

Kontakt: 

Damian Kępka damian.kepka@lumar-transport.eu 

+48 601 760 560 

Wojciech Pielok wojciech.pielok@lumar-transport.eu 

 +48 530 908 989 

 

Lumar Transport Sp. z o.o. 

ul. Browarna 80B, 34-300 Żywiec 

e-mail: damian.kepka@lumar-transport.eu 

www.lumar-transport.eu 

 

W firmach członkowskich:  

7r S.A. 

Magazyn 7R dla Żabki nagrodzony w konkursie Prime Property Prize 2022 

Specjalistyczne powierzchnie chłodnicze, systemy wspierające automatyzację 

procesów logistycznych oraz oszczędność energii i wody – to tylko niektóre z 

rozwiązań wyróżniających powierzchnię magazynową, przygotowaną przez 7R 

mailto:damian.kepka@lumar-transport.eu
mailto:wojciech.pielok@lumar-transport.eu
mailto:damian.kepka@lumar-transport.eu
http://www.lumar-transport.eu/
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dla Żabka Polska. Inwestycja objęta certyfikacją BREEAM Excellent 

zlokalizowana jest w pobliżu podwarszawskiego Radzymina i została 

zaprojektowana w formule Build-to-Suit (BTS). Jej wysoki standard oraz 

innowacyjność zastosowanych rozwiązań okazały się kluczem do sukcesu 

podczas XI edycji konkursu Prime Property Prize 2022 – obiekt  zwyciężył w 

kategorii „Inwestycja Roku”, obejmującej rynek powierzchni logistyczno-

magazynowych. 

Więcej: https://aktualnosci.7rsa.pl/206925-magazyn-7r-dla-zabki-nagrodzony-

w-konkursie-prime-property-prize-2022 

 

a.hardtrodt Polska 

W dniu 09.09.2022 roku Spółka a. hartrodt (Polska) otrzymała licencję na 

prowadzenie międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy oraz zezwolenie 

na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. W związku z tym Spółka 

poszerza ofertę o transport na terenie UE w oparciu o własną flotę 

samochodów ciężarowych. 

Więcej: 

https://www.hartrodt.com/?fbclid=IwAR1mXm9y4xO1Fi3VE7Ykkdrudnl1n3paF

ba8sz8sqyMe1dMVGI46OysYl1c 

 

ACTION S.A. 

28 września br. GK ACTION S.A. przedstawiła wyniki finansowe za pierwsze 

półrocze 2022 r. W  omawianym okresie firma utrzymała wysoką marżę, która 

ukształtowała się na poziomie 8,73% i była wyższa o 0,17 punktów 

procentowych względem marży w analogicznym okresie zeszłego roku. 

Przychody w omawianym okresie 2022 r. wyniosły 1 115 263 tys. zł, co w 

zestawieniu z przychodami za I półrocze 2021 r. na poziomie 1 059 184 tys. zł 

daje wzrost o 56 079 tys. zł. EBITDA w I poł. 2022 r. wyniosła 26 976 tys. zł, a 

zysk 17 759 tys. zł.  

-Idą niepewne czasy dla gospodarki. Nasza firma już wielokrotnie na przestrzeni 

ponad 30 lat prowadzenia biznesu udowadniała, że potrafi skutecznie działać w 

https://aktualnosci.7rsa.pl/206925-magazyn-7r-dla-zabki-nagrodzony-w-konkursie-prime-property-prize-2022
https://aktualnosci.7rsa.pl/206925-magazyn-7r-dla-zabki-nagrodzony-w-konkursie-prime-property-prize-2022
https://www.hartrodt.com/?fbclid=IwAR1mXm9y4xO1Fi3VE7Ykkdrudnl1n3paFba8sz8sqyMe1dMVGI46OysYl1c
https://www.hartrodt.com/?fbclid=IwAR1mXm9y4xO1Fi3VE7Ykkdrudnl1n3paFba8sz8sqyMe1dMVGI46OysYl1c
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takich trudnych momentach. Mam nadzieję, że nasze doświadczenie, sprawność 

biznesowa i obrany kierunek rozwoju w oparciu o stabilną strategię handlową i 

tym razem pozwolą nam przetrwać niepewny czas. Jedno jest pewne - 

walczymy, działamy aktywnie dalej, mimo że przed nami, jak również przed 

całym rynkiem, naprawdę ogrom wyzwań związanych z prowadzeniem biznesu 

w trudnych do przewidzenia czasach – zapewnia Piotr Bieliński, Prezes Zarządu 

ACTION S.A.  

Więcej: https://www.action.pl/pl/aktualnosci/Ida-niepewne-czasy-dla-

gospodarki---mowi-Prezes-Zarzadu-ACTION-S.A.-Piotr-Bielinski-komentujac-

wyniki-I-pol.-2022-r. 

 

Alwero – the wool factory 

Najnowsza kolekcja od producenta naturalnej odzieży wełnianej Alwero na 

jesień i zimę:  

https://shop.alwero-wool.com/?fbclid=IwAR0rfDXlXPdWuB_q-

XmelIJXPHDhidEr2qgX7rUZdls9RnpZcanOAl-T_cM 

 

Colliers Poland 

Raport „Rynek magazynowy po pierwszym półroczu 2022 r.”: 

https://www.colliers.com/pl-pl/news/rynek-magazynowy-po-pierwszym-

polroczu-2022 

Komentarz D. Forysiaka, Dyrektora w dziale Doradztwa Inwestycyjnego Colliers: 

„Inwestorzy wracają na rynek handlowy”.  

https://www.colliers.com/pl-pl/news/inwestorzy-wracaja-na-rynek-handlowy 

Raport nt aktywności na rynku biurowym w I poł. 2022 r.: 

https://www.colliers.com/pl-pl/news/najemcy-biurowi-wracaja-do-aktywnosci-

sprzed-pandemii 

Raport Colliers „Ulice handlowe w warszawskich osiedlach mieszkalnych” i 

komentarz K. Wyrzykowskiego, Senior Associate w Dziale Powierzchni 

https://www.action.pl/pl/aktualnosci/Ida-niepewne-czasy-dla-gospodarki---mowi-Prezes-Zarzadu-ACTION-S.A.-Piotr-Bielinski-komentujac-wyniki-I-pol.-2022-r
https://www.action.pl/pl/aktualnosci/Ida-niepewne-czasy-dla-gospodarki---mowi-Prezes-Zarzadu-ACTION-S.A.-Piotr-Bielinski-komentujac-wyniki-I-pol.-2022-r
https://www.action.pl/pl/aktualnosci/Ida-niepewne-czasy-dla-gospodarki---mowi-Prezes-Zarzadu-ACTION-S.A.-Piotr-Bielinski-komentujac-wyniki-I-pol.-2022-r
https://shop.alwero-wool.com/?fbclid=IwAR0rfDXlXPdWuB_q-XmelIJXPHDhidEr2qgX7rUZdls9RnpZcanOAl-T_cM
https://shop.alwero-wool.com/?fbclid=IwAR0rfDXlXPdWuB_q-XmelIJXPHDhidEr2qgX7rUZdls9RnpZcanOAl-T_cM
https://www.colliers.com/pl-pl/news/rynek-magazynowy-po-pierwszym-polroczu-2022
https://www.colliers.com/pl-pl/news/rynek-magazynowy-po-pierwszym-polroczu-2022
https://www.colliers.com/pl-pl/news/inwestorzy-wracaja-na-rynek-handlowy
https://www.colliers.com/pl-pl/news/najemcy-biurowi-wracaja-do-aktywnosci-sprzed-pandemii
https://www.colliers.com/pl-pl/news/najemcy-biurowi-wracaja-do-aktywnosci-sprzed-pandemii
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Handlowych Colliers „Frictionless living i proximity retail nakręcają rozwój 

osiedlowych ulic handlowych”:  

https://www.colliers.com/pl-pl/news/frictionless-living-i-proximity-retail-

nakrecaja-rozwoj-osiedlowych-ulic-handlowych 

Raport Colliers „Gastronomia w czasach Home Office”: 

https://www.colliers.com/pl-pl/news/nowe-style-pracy-nowe-koncepty-

gastronomiczne 

Podcast Colliers “Expert Talks”, w którym R. Hartle, Dyrektor ds. nowych 

technologii Colliers opowiada o postępie technologicznym w branży 

nieruchomości: 

https://bit.ly/3DBKnJN?fbclid=IwAR3uICdanJvDdS640t_RT6EpbunOC6S1oAmhE

OyaMLpx6G2tUG8lg4OuxfM 

 

Grupa CSL 

Komentarz P. Hołowacza, Dyr. ds. Rozwoju Grupy CSL dla RMF FM w sprawie 

podwyżek cen papieru: 

https://www.rmf24.pl/regiony/szczecin/news-grozi-nam-drastyczna-podwyzka-

cen-papieru-gazety-i-ksiazki-

d,nId,6270571?fbclid=IwAR3XGUvjWM52hVQrk693bTrCy83OPM8FtfAK27D1oj

okHfAdxImIY6SZNzM#crp_state=1 

Komentarz P. Hołowacza, Dyr. ds. Rozwoju Grupy CSL dla RMF FM w sprawie 

dostawach węgla dla Telewizji Biznes24: 

https://www.youtube.com/watch?v=BkHjTwS5CmY&t=311s 

 

Espersen Polska 

Espersen został laureatem konkursu Przedsiębiorca Roku 2022 Pomorza 

Zachodniego organizowanego w kategorii Społeczna Odpowiedzialność 

Biznesu.  

 

GD Poland  

https://www.colliers.com/pl-pl/news/frictionless-living-i-proximity-retail-nakrecaja-rozwoj-osiedlowych-ulic-handlowych
https://www.colliers.com/pl-pl/news/frictionless-living-i-proximity-retail-nakrecaja-rozwoj-osiedlowych-ulic-handlowych
https://www.colliers.com/pl-pl/news/nowe-style-pracy-nowe-koncepty-gastronomiczne
https://www.colliers.com/pl-pl/news/nowe-style-pracy-nowe-koncepty-gastronomiczne
https://bit.ly/3DBKnJN?fbclid=IwAR3uICdanJvDdS640t_RT6EpbunOC6S1oAmhEOyaMLpx6G2tUG8lg4OuxfM
https://bit.ly/3DBKnJN?fbclid=IwAR3uICdanJvDdS640t_RT6EpbunOC6S1oAmhEOyaMLpx6G2tUG8lg4OuxfM
https://www.rmf24.pl/regiony/szczecin/news-grozi-nam-drastyczna-podwyzka-cen-papieru-gazety-i-ksiazki-d,nId,6270571?fbclid=IwAR3XGUvjWM52hVQrk693bTrCy83OPM8FtfAK27D1ojokHfAdxImIY6SZNzM#crp_state=1
https://www.rmf24.pl/regiony/szczecin/news-grozi-nam-drastyczna-podwyzka-cen-papieru-gazety-i-ksiazki-d,nId,6270571?fbclid=IwAR3XGUvjWM52hVQrk693bTrCy83OPM8FtfAK27D1ojokHfAdxImIY6SZNzM#crp_state=1
https://www.rmf24.pl/regiony/szczecin/news-grozi-nam-drastyczna-podwyzka-cen-papieru-gazety-i-ksiazki-d,nId,6270571?fbclid=IwAR3XGUvjWM52hVQrk693bTrCy83OPM8FtfAK27D1ojokHfAdxImIY6SZNzM#crp_state=1
https://www.rmf24.pl/regiony/szczecin/news-grozi-nam-drastyczna-podwyzka-cen-papieru-gazety-i-ksiazki-d,nId,6270571?fbclid=IwAR3XGUvjWM52hVQrk693bTrCy83OPM8FtfAK27D1ojokHfAdxImIY6SZNzM#crp_state=1
https://www.youtube.com/watch?v=BkHjTwS5CmY&t=311s
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Lista hurtowni działających w GD Poland – Chińskim Centrum Handlowym: 

https://gdonline.pl/news/n/368/Producenci 

 

Jakon 

Jakon zakończył budowę Mroźni Składowej o powierzchni 9 200 m2 znajdującej 

się w Komornikach. Obiekt posiada trzy komory wysokiego składowania z 

kontrolowaną temperaturą od 0 do -24 stopni Celsjusza. 

Jakon zakończył budowę hali magazynowo-produkcyjnej wraz  z częścią 

socjalną dla firmy Apator Powogaz S.A. Projekt obejmował halę produkcyjną o 

wysokości 8 m do spodu konstrukcji, magazyn wysokiego składowania o 

wysokości 23 m do spodu konstrukcji, pomieszczenia techniczne oraz 

czterokondygnacyjny budynek biurowy. Na terenie zlokalizowano zbiornik 

przeciwpożarowy wraz z pomieszczeniem pompowni i rozsączający zbiornik 

retencyjny o pojemności 500 m3. Całość inwestycji to blisko 12 tys. m2.  

Jakon zakończył realizację kontraktu „Zaprojektuj i Wybuduj” dla marki KENO - 

polskiego dystrybutora systemów fotowoltaicznych. Obiekt o powierzchni 

blisko 3000 m2 powstał na terenie Parku Przemysłowego Jawczyce.  

Poznań-Ostrowska: nowoczesna przestrzeń dla biznesu w doskonale 

skomunikowanej części Poznania. Hala produkcyjno-magazynowa o 

powierzchni 3120 m2, wraz z częścią socjalno-biurową 200m2, dostępna w 

wariancie sprzedaż/wynajem. Kontakt: www.jakon-hale.pl 

 

JP Weber 

Podcast JP Weber „Punkt widzenia inwestora – na co warto zwrócić uwagę 

szukając kapitału dla swojej spółki”.  

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 

https://gdonline.pl/news/n/368/Producenci
http://www.jakon-hale.pl/
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do prezentacji swojej firmy? Czy wyniki finansowe to jedyna kwestia, która 

decyduje o wycenie spółki? 

Podcast: https://jpweber.com/perspektywa-inwestora-w-przejeciach 

 

LUG Light Factory 

LUG Light Factory została uhonorowana statuetką „Lubuski Lider Innowacji” 

podczas Gali Lubuskiego Lidera Biznesu.  

Wywiad z T. Makarskim, Członkiem Zarządu firmy LUG dla Gazeta Lubuska: 

https://gazetalubuska.pl/zielonogorska-firma-lug-light-factory-biznes-

spolecznie-i-lokalnie-odpowiedzialny/ar/c3-

16884445?fbclid=IwAR0qYYDAZHDOdUf7Q9fSpJNLw3ar_nS3FKMe9_EsMNWC

qnbY_vjZRzDUT7c 

Prezes LUG R. Wtorkowski został uhonorowany przez Organizację 

Pracodawców Ziemi Lubuskiej Brązowym Krzyżem Zasługi.  

 

Pronar 

Prezes Pronaru Sergiusz Martyniuk został uhonorowany licznymi 

wyróżnieniami, na czele z tytułem Giganta XXX-lecia Krajowego Forum 

Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast. 

 

Seris Konsalnet 

Komentarz Prezesa Seris Konsalnet T. Wojaka na temat podwyżki płacy 

minimalnej i jej wpływu na branżę ochrony dla Rzeczpospolita: 

https://www.rp.pl/uslugi/art37089131-branza-ochrony-znow-na-placowym-

wirazu-prace-straci-25-tys-

osob?fbclid=IwAR2MfTmQVk41nTiTRGWw5n36N_l1mp67ux2wuUOHk8sRJFD

MZpPr7bhEVYQ 

 

TÜV SÜD Polska 

https://jpweber.com/perspektywa-inwestora-w-przejeciach
https://gazetalubuska.pl/zielonogorska-firma-lug-light-factory-biznes-spolecznie-i-lokalnie-odpowiedzialny/ar/c3-16884445?fbclid=IwAR0qYYDAZHDOdUf7Q9fSpJNLw3ar_nS3FKMe9_EsMNWCqnbY_vjZRzDUT7c
https://gazetalubuska.pl/zielonogorska-firma-lug-light-factory-biznes-spolecznie-i-lokalnie-odpowiedzialny/ar/c3-16884445?fbclid=IwAR0qYYDAZHDOdUf7Q9fSpJNLw3ar_nS3FKMe9_EsMNWCqnbY_vjZRzDUT7c
https://gazetalubuska.pl/zielonogorska-firma-lug-light-factory-biznes-spolecznie-i-lokalnie-odpowiedzialny/ar/c3-16884445?fbclid=IwAR0qYYDAZHDOdUf7Q9fSpJNLw3ar_nS3FKMe9_EsMNWCqnbY_vjZRzDUT7c
https://gazetalubuska.pl/zielonogorska-firma-lug-light-factory-biznes-spolecznie-i-lokalnie-odpowiedzialny/ar/c3-16884445?fbclid=IwAR0qYYDAZHDOdUf7Q9fSpJNLw3ar_nS3FKMe9_EsMNWCqnbY_vjZRzDUT7c
https://www.rp.pl/uslugi/art37089131-branza-ochrony-znow-na-placowym-wirazu-prace-straci-25-tys-osob?fbclid=IwAR2MfTmQVk41nTiTRGWw5n36N_l1mp67ux2wuUOHk8sRJFDMZpPr7bhEVYQ
https://www.rp.pl/uslugi/art37089131-branza-ochrony-znow-na-placowym-wirazu-prace-straci-25-tys-osob?fbclid=IwAR2MfTmQVk41nTiTRGWw5n36N_l1mp67ux2wuUOHk8sRJFDMZpPr7bhEVYQ
https://www.rp.pl/uslugi/art37089131-branza-ochrony-znow-na-placowym-wirazu-prace-straci-25-tys-osob?fbclid=IwAR2MfTmQVk41nTiTRGWw5n36N_l1mp67ux2wuUOHk8sRJFDMZpPr7bhEVYQ
https://www.rp.pl/uslugi/art37089131-branza-ochrony-znow-na-placowym-wirazu-prace-straci-25-tys-osob?fbclid=IwAR2MfTmQVk41nTiTRGWw5n36N_l1mp67ux2wuUOHk8sRJFDMZpPr7bhEVYQ
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TÜV SÜD Polska zatwierdzoną jednostką certyfikującą Systemu KZR INIG.  

 

Uniconsult-Wick & Partner 

Członek Izby Polska Azja Uniconsult-Wick & Partner świętuje 10-lecie. 

Uniconsult Polska Sp. z o.o. 10 lat temu otworzyli biuro w Katowicach i 

doradzają klientom w eksporcie.  

 

uAvionics Technologies  

Podczas MSPO Kielce przedstawił na autorskim stoisku produkty - drony typu 

TIGUAR S-410 - są już obecne na rynku w Kazachstanie od kilku lat wspiera 

lokalną firmę w wykonywaniu inspekcji rurociagów tłoczacych ropę z 

Azerbejdżanu do Chin, trzy nitki po ok. 1300 km każda.   

 

Wydarzenia 

1 września 2022 r.  

Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja Janusz Piechociński wystąpił 

podczas otwarcia chińskiej Inicjatywy „Laboratorium Kultury”. 

1 września 2022 r. 

Webinar firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Droplo „Dropshipping i 

fulfillment: sposób na międzynarodową sprzedaż”.  

2-3 września 2022 r. 

Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja SIPMA S.A. wzięli udział w 

„Streekdagen” w Meuuwen w Holandii.  

2-6 września 2022 r. 

Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja ACTION S.A. wzięli udział 

w Targach IFA w Berlinie – Międzynarodowych Targach Elektroniki Użytkowej, 

gdzie zaprezentowali swoją ofertę produktową i pozyskali innowacyjne 

produkty do swojego asortymentu.  

https://www.action.pl/pl/ 

https://www.action.pl/pl/
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4-7 września 2022 r. 

Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja BKT Elektronik wzięli 

udział w MediaForum 2022 – Niezależnym Forum Operatorów Kablowych.  

5 września 2022 r.  

W siedzibie Hansei spotkanie przedstawicieli Izby Polska-Azja przygotowujące 

konferencję z delegacją koreańskiego biznesu z branż: energetyka, technika 

domowa, kosmetyki. 

5 września 2022 r.  

Spotkanie przedstawicieli Izby Polska-Azja z chińskimi inwestorami z sektora 

przetwórstwa żywności. Telekonferencja z firmami diaspory azjatyckiej na 

Mazowszu. 

5 września 2022 r.  

Wywiad Prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja Janusza 

Piechocińskiego dla Newsweek Polska: 

https://www.newsweek.pl/biznes/janusz-piechocinski-czeka-nas-wzrost-biedy-

i-konflikty-spoleczne-rozmowa/9v28tf5 

6 września 2022 r.  

W siedzibie Izby spotkanie przedstawicieli Izby Polska-Azja z przedstawicielami 

firm budownictwa energetycznego.  

6 września 2022 r.  

Spotkanie przedstawicieli Izby Polska-Azja z Prezesem Chińsko- Polskiej Izby 

Gospodarczej Baohua Han o problemach we frachcie i przewozach kolejowych 

Chiny Polska-UE. 

6 września 2022 r.  

Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja Janusz Piechociński był 

gościem red. K. Piaseckiego w #RozmowaPiaseckiego w TVN24.  

https://tvn24.pl/go/programy,7/rozmowa-piaseckiego-odcinki,11382/odcinek-

665,S00E665,858323 

6-9 września 2022 r. 

https://www.newsweek.pl/biznes/janusz-piechocinski-czeka-nas-wzrost-biedy-i-konflikty-spoleczne-rozmowa/9v28tf5
https://www.newsweek.pl/biznes/janusz-piechocinski-czeka-nas-wzrost-biedy-i-konflikty-spoleczne-rozmowa/9v28tf5
https://tvn24.pl/go/programy,7/rozmowa-piaseckiego-odcinki,11382/odcinek-665,S00E665,858323
https://tvn24.pl/go/programy,7/rozmowa-piaseckiego-odcinki,11382/odcinek-665,S00E665,858323
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W dniach 6-9 września 2022 r. w Targi Kielce S.A. odbył się XXX 

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO z udziałem przedstawicieli 

Izby oraz firm członkowskich Izby Polska-Azja: Spectre Solutions i uAvionics 

Technologies, która podczas MSPO Kielce przedstawiła na autorskim stoisku 

produkty - drony typu TIGUAR S-410 - są już obecne na rynku w Kazachstanie 

od kilku lat wspiera lokalną firmę w wykonywaniu inspekcji rurociągów 

tłoczących ropę z Azerbejdżanu do Chin, trzy nitki po ok. 1300 km każda 

7 września 2022 r.  

Prezes Izby  Polska-Azja Janusz Piechociński był gościem Magazynu EKG w TOK 

FM: https://audycje.tokfm.pl/podcast/128145,J-Piechocinski-jestesmy-coraz-

blizej-wejscia-juz-w-nie-w-techniczna-recesje-ale-wejscia-w-prawdziwa-recesje-

z-gigantycznymi-klopotami 

7 września 2022 r.  

Webinar firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Droplo „Obsługa platformy 

Droplo od podstaw. Szkolenie techniczne”.  

7 września 2022 r.  

„5th Technical Days” zorganizowane przez firmę członkowską Izby Polska-Azja 

TÜV SÜD Polska dla branży spawalnictwa, kolejnictwa, technologii wodorowych 

i badań nieniszczących.  

7-8 września 2022 r. 

Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja TÜV SÜD Polska wzięli 

udział w XXIX Międzynarodowym Forum Spółdzielczości Mleczarskiej w 

Białymstoku.  

7-9 września 2022 r. 

II konferencja „Kolej Wodorowa” HYDROGEN4RAIL – FUTURE OF TRANSPORT z 

udziałem przedstawicieli firmy członkowskiej Izby Polska-Azja TÜV SÜD Polska.  

8 września 2022 r.  

W Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolite Polskiej odbyła się konferencja 

„Polska-ASEAN: ambitne partnerstwo w zmieniającym się świecie”, 

zorganizowana z okazji 55. rocznicy powołania Stowarzyszenia Narodów Azji 

https://audycje.tokfm.pl/podcast/128145,J-Piechocinski-jestesmy-coraz-blizej-wejscia-juz-w-nie-w-techniczna-recesje-ale-wejscia-w-prawdziwa-recesje-z-gigantycznymi-klopotami
https://audycje.tokfm.pl/podcast/128145,J-Piechocinski-jestesmy-coraz-blizej-wejscia-juz-w-nie-w-techniczna-recesje-ale-wejscia-w-prawdziwa-recesje-z-gigantycznymi-klopotami
https://audycje.tokfm.pl/podcast/128145,J-Piechocinski-jestesmy-coraz-blizej-wejscia-juz-w-nie-w-techniczna-recesje-ale-wejscia-w-prawdziwa-recesje-z-gigantycznymi-klopotami
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Południowo-Wschodniej. Izbę reprezentował Czesław Skarżynski, 

Przewodniczący Sekcji Kraje Azji Centralnej Izby Polska-Azja. 

8 września 2022 r.  

 Transport & Logistics 100 CEO’s Conference w Poznaniu organizowanej przez 

firmę członkowską Izby Polska-Azja wydawcę czasopisma Transport Manager z 

udziałem przedstawicieli Izby i firmy Relopack Solutions – członka Izby. 

Wystąpienie i prezentacja Prezesa Izby. 

8 września 2022 r. 

Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja PPH EWA-BIS wzięli udział 

w debacie „Nauka i biznes – kapitał współpracy dla polskiej gospodarki”.  

8 września 2022 r. 

Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Polish Forwarding 

Company wzięli udział w konferencji Railfreight Summit 2022 w Warszawie.  

8-10 września 2022 r. 

Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja TÜV SÜD Polska wzięli 

udział w Konferencji Techniczno-Naukowej dla Rzeczoznawców, Towarzystw 

Ubezpieczeń oraz firm okołobranżowych w Teresinie.  

9 września 2022 r.  

W siedzibie Izby spotkanie przedstawicieli Izby Polska-Azja z inwestorem z Chin 

zainteresowanym przerobem w Polsce surowców rolnych. 

9 września 2022 r.  

W siedzibie Warszawskiej Izby Gospodarczej spotkanie przedstawicieli Izby 

Polska-Azja: omówiono przygotowania do Targów Chińskich w EXPO Ptak , 

ofertę na świetnych warunkach promocji polskich firm i ich produktów na 

portalach w Polsce, Czechach, Grecji i na Węgrzech. 

9 września 2022 r.  

Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Unia wzięli udział w 

targach rolniczych Dyrsku’n Show w Norwegii.  

10 września 2022 r. 
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Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Pronar wzięli udział w XXX 

wystawie rolniczej Agropromocja w Starym Sączu.  

12   września 2022 r. 

W siedzibie Izby spotkanie z Przewodniczącym Sekcji ASEAN i Sekcji Wietnam. 

Omówiono: 

- współpraca w handlu żywnością i technika rolniczą; 

- problemy w transporcie morskim Wietnam-UE; 

- możliwości importu zaopatrzeniowego półproduktów dla producentów 

chemicznych. 

12 września 2022 r.  

W siedzibie Izby spotkanie przedstawicieli Izby Polska-Azja z przedstawicielem 

spółek-córek TENCENT działającymi w Polsce.  

12 września 2022 r.  

W siedzibie Izby spotkanie z Piotrem Wardą Radcą Prawnym.  

12 września 2022 r.  

W siedzibie GD Poland spotkanie przedstawicieli Izby Polska-Azja o stanie 

przygotowań do uruchomienia eksportowej giełdy spożywczej na Azję. 

12-15 września 2022 r.  

W Targi Kielce odbyła się pierwsza edycja Europejskiego Parlamentu 

Wiejskiego.  

13 września 2022 r. 

Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja BKT Elektronik wzięli 

udział w Energetab 2022 - największych w Polsce targach nowoczesnych 

urządzeń, aparatury i technologii dla przemysłu energetycznego. 

13 września 2022 r. 

Konferencja „Logistic and Warehouse TRENDS” w Łodzi zorganizowana przez 

członka Izby Polska-Azja wydawcę czasopisma „Logistics Manager”.  

13 września 2022 r. 
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Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Pronar wzięli udział we 

francuskich targach techniki rolniczej Space.  

14 września 2022 r.  

Telekonferencje przedstawicieli Izby Polska-Azja z przedstawicielami diaspory 

wietnamskiej w Polsce. Omówienie ofert eksportowych Wietnamu: herbata, 

pieprz, nawozy azotowe. 

14 września 2022 r.  

 W GD Poland spotkanie przedstawicieli Izby Polska-Azja: omówienie stanu prac 

nad uruchomieniem Platformy Eksportu Polskiej Żywności. Zapoznanie się z 

uwagami delegacji z Ningbo. 

14 września 2022 r.  

W siedzibie Partnera Izby Przedsiebiorcy.PL omówienie aktualnej sytuacji w 

gospodarce, możliwości eksportu do Północnej Afryki, pozyskiwanie 

wykwalifikowanych pracowników dla polskich firm. 

14 września 2022 r.  

W siedzibie Gasberry członka Izby Polska-Azja o problemach w transporcie 

Polska-Białoruś, sytuacji polskich inwestorów na Białorusi, funkcjonowaniu 

terminali granicznych: Siemianówka, Hajnówka, Barter Sokółka. 

14-16 września 2022 r. 

Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja PPH EWA-BIS wzięli udział 

w Targach Annapoorna – Anufood India 2022 w Mumbaju.  

15 września 2022 r.  

Agro&Food Security Forum - to nowa platforma globalnego dialogu i 

poszukiwania skutecznych rozwiązań zapewniających globalne bezpieczeństwo 

żywnościowe, tworzenie nowych łańcuchów logistycznych i rozwój 

agrobiznesu. Forum, po raz pierwszy zorganizowane w Warszawie zgromadziło 

przedstawicieli rządów Ukrainy i Polski, czołowych ukraińskich specjalistów i 

operatorów rynku, a także międzynarodową społeczność rolniczą. Miało na celu 

zwrócić uwagę opinii światowej na nowe czynniki rozwoju sektora rolnego 

Ukrainy i świata w latach 2023-25, perspektywy produkcji i potencjału 

http://przedsiebiorcy.pl/
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eksportowego produktów rolnych, rozwój nowych korytarzy logistycznych, 

określenie nowych sposobów partnerstwa i wspólnych projektów na rzecz 

zapobiegania kryzysom. 

15 września 2022 r.  

Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Aza Grupy CSL wzięli udział w 

XXI Kongresie Spedytorów w Warszawie. 

16 września 2022 r. 

Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Unia wzięli udział w 

targach rolniczych Velas w Danii.  

16 września 2022 r. 

Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja Janusz Piechociński był 

gościem audycji „7 pytań o 7:07” w RMF FM: 

https://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/siedem-pytan-o-7-07/news-piechocinski-

na-chiny-patrzymy-stereotypowo-a-to-rynek-zbytu,nId,6287974#crp_state=1 

17-18 września 2022 r. 

W Targi Kielce odbyły się Targi Lotnicze – Aviation Expo.  

19 września 2022 r.  

Spotkanie przedstawicieli Izby Polska-Azja z inwestorami kapitału chińskiego na 

Kujawach. 

 

19 września 2022 r.  

Telekonferencja przedstawicieli Izby Polska-Azja z firmami kapitału 

koreańskiego. 

19 września 2022 r. 

Webinar firmy członkowskiej Izby Polska-Azja TÜV SÜD Polska „Wodór 

wodorowi nierówny, więc dlaczego sens ma ten tylko odnawialny?”.  

19-21 września 2022 r. 

Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja ACTION S.A. wzięli udział 

w konferencji dla branży telekomunikacyjnej KIKE w Łodzi.  

https://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/siedem-pytan-o-7-07/news-piechocinski-na-chiny-patrzymy-stereotypowo-a-to-rynek-zbytu,nId,6287974#crp_state=1
https://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/siedem-pytan-o-7-07/news-piechocinski-na-chiny-patrzymy-stereotypowo-a-to-rynek-zbytu,nId,6287974#crp_state=1
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20 września 2022 r. 

Webinar firmy członkowskiej Izby Polska-Azja LUG Light Factory „BRD – 

poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach”, podczas którego przedstawiciel 

firmy przedstawił „BPO – innowacyjne rozwiązanie oświetleniowe poprawiające 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym”.  

20-21 września 2022 r. 

Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Aza Grupy CSL wzięli udział w 

Baltic Economic Congress w Szczecinie. 

20-22 września 2022 r. 

W Targi Kielce odbyła się „Przemysłowa jesień”: cykl targów: METAL, HEAT 

TREATMENT, ALUMINIUN&NONFERMET, RECYKLING I CONTROL-TECH.  

21 września 2022 r.  

Telekonferencje przedstawicieli Izby Polska-Azja z firmami z Uzbekistanu: 

eksport mięsa wołowego, techniki rolniczej i przetwórstwa żywności, 

import nawozów potasowych, wyrobów bawełnianych i współpraca 

transportowa. 

21 września 2022 r.  

Spotkanie z branżą mięsną w zakładach Zakrzewscy w Kosowie Lackim. Koszty 

produkcji, żywiec, energia, gaz, możliwości ekspansji eksportowej. 

21-24 września 2022 r. 

Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Aza Grupy CSL wzięli udział w 

Konferencji New Silk Road Network w Dubaju.  

22 września 2022 r.  

Przedstawiciele firmy członkowskich Izby QubicGames, Spectre Solutions, ESE 

Entertainment, PPH EWA-BIS, ACTION S.A., Transport Manager wzięli udział w 

spotkaniu "Business and Media Gathering 2022" w Rezydencji Ambasador 

Indonezji Polsce. Prezes Izby w wystąpieniu kończącym część oficjalną omówił 

dotychczasową współpracę z Indonezją, Departamentem Ekonomicznym 

Ambasady i przedstawił możliwości Centrum Polska Azja i ofertę firm Izby.  

22 września 2022 r.  
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Spotkanie przedstawicieli Izby Polska-Azja z kierownictwem firmy członkowskiej 

Izby Relopack. Omówiono: nową ofertę firmy, sytuację na rynku 

inwestycyjnym, wejście gracza europejskiego jako poszerzenie obszaru 

działania firmy. 

22 września 2022 r.  

Spotkanie przedstawicieli Izby Polska-Azja z największym w Polsce 

producentem świeżego tofu. Omówiono sytuację na rynku, wzrost kosztów i 

problemy współpracy z HoReCa. 

22 września 2022 r. 

Firma członkowska Izby Polska-Azja MENTOR S.A. zorganizowała konferencję 

„Era post-covidowa w szpitalach – ryzyka i wyzwania” dla przedstawicieli 

szpitali z kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i 

mazowieckiego.  

23 września 2022 r.  

Spotkanie przedstawicieli Izby Polska-Azja z przedstawicielami diaspory 

chińskiej. Omówiono przygotowania do eksportu polskiej wołowiny. 

23 września 2022 r.  

Telekonferencje przedstawicieli Izby Polska-Azja z przedstawicielami 

międzynarodowego funduszu zainteresowanymi inwestowaniem w Polsce w 

biogazownie i zakłady utylizacji odpadów komunalnych. 

23   września 2022 r.  

Spotkanie przedstawicieli Izby Polska-Azja z producentem nowej generacji win 

owocowych: aronia, biała i czerwona porzeczka. Współpraca z krajami 

azjatyckimi. 

23 września 2022 r.  

Spotkanie przedstawicieli Izby Polska-Azja z przedsiębiorcami z Kazachstanu: 

problemy transportowe, nowe produkty w wymianie handlowej , 

przygotowanie do Targów Agro w Kazachstanie. 

23 września 2022 r.  



 

 

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

www.polandasia.com 

w Otwocku w Z-Hotel Business & Spa obyło się Zgromadzenie Ogólne 

Sprawozdawczo-Celowe Federacji Przedsiębiorcy.pl z udziałem przedstawicieli 

Izby Polska-Azja. 

23 września 2022 r.  

Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Colliers Poland wzięli 

udział w Polsko-Koreańskim Forum Biznesowym w Seulu zorganizowanym przez 

PAIH.  

23-25 września 2022 r. 

Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja SIPMA S.A. wzięli udział w 

Targach AGRO SHOW 2022.   

24-25 września 2022 r. 

W Targi Kielce odbył się „Festiwal roślin”. 

26 września 2022 r.  

PAIH, spotkania B2B z przedsiębiorcami z Kirgistanu. 

26 września 2022 r.  

Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja Janusz Piechociński był 

gościem red. K. Dziubki w programie Onet Opinie w onet.pl: 

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/pomysl-sasina-na-bardzo-wysokie-

podatki-piechocinski-to-

horrendalne/1ydkv0y?utm_source=tw_wiadomosci&utm_medium=social&utm

_campaign=onetsg_fb 

27 września 2022 r.  

Sprawozdawczy Walny Zjazd Partnera Izby Polska-Azja Warszawskiej Izby 

Gospodarczej. 

27 września 2022 r.  

WIG w imieniu Ambasady Filipin w Polsce zaprosił nas na webinarium „Filipin 

Manufacturing Industry Supplementing Business Supply Chain Strategies in 

Europe”. 

27 września 2022 r.  

http://przedsiębiorcy.pl/
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/pomysl-sasina-na-bardzo-wysokie-podatki-piechocinski-to-horrendalne/1ydkv0y?utm_source=tw_wiadomosci&utm_medium=social&utm_campaign=onetsg_fb
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/pomysl-sasina-na-bardzo-wysokie-podatki-piechocinski-to-horrendalne/1ydkv0y?utm_source=tw_wiadomosci&utm_medium=social&utm_campaign=onetsg_fb
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/pomysl-sasina-na-bardzo-wysokie-podatki-piechocinski-to-horrendalne/1ydkv0y?utm_source=tw_wiadomosci&utm_medium=social&utm_campaign=onetsg_fb
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/pomysl-sasina-na-bardzo-wysokie-podatki-piechocinski-to-horrendalne/1ydkv0y?utm_source=tw_wiadomosci&utm_medium=social&utm_campaign=onetsg_fb
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W siedzibie Izby spotkanie z brytyjskimi importerami mięsa drobiowego, 

dostawy na Wyspy Brytyjskie i do Azji mrożonych piersi drobiowych (lekki 

halal). 

27 września 2022 r.  

W TVN nagranie do programu „Czarno na Białym” o węglu, jego imporcie i 

eksporcie, konsekwencjach dla polskiej gospodarki z udziałem Prezesa Izby 

Polska-Azja Janusza Piechocińskiego.  

27 września 2022 r.  

W Portalu Rolniczym debata o światowym kryzysie, polskim rolnictwie i 

konsekwencjach dla polityki i społeczeństwa z udziałem Prezesa Izby Polska-

Azja Janusza Piechocińskiego.  

https://www.youtube.com/watch?v=3Q4TLjbVh9o 

27 września 2022 r.  

Firma członkowska Izby Polska-Azja cargo-partner zorganizowała webinar 

„Emergency – Urgent Transport Solutions”. 

27 września 2022 r.  

Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Morska Agencja Gdynia 

wzięli udział w targach WindEnergy w Hamburgu.  

27 września 2022 r.  

Firma członkowska Izby Polska-Azja Relopack Solutions zorganizowała 

spotkanie w rmamach DWK – Polsko-Niemieckie Koło Gospodarcze.  

27 września 2022 r. 

Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja TÜV SÜD Polska wzięli 

udział w XIX Konferencji Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu 

Aerozolowego w Łodzi.  

28 września 2022 r. 

Webinar firmy członkowskiej Izby Polska-Azja MENTOR S.A. „Podstawy 

kodowania i rozliczania świadczeń szpitalnych w ramach umów NFZ”.  

28-29 września 2022 r. 

https://www.youtube.com/watch?v=3Q4TLjbVh9o
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Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja wzięli udział w 

eCommerce Expo & Awards w Wielkiej Brytanii – największym wydarzeniu 

dedykowanemu branży e-commerce. 

28 września 2022 r. 

Production Manager, Konferencja on-line „Inteligentna fabryka – Jak zwiększyć 

wydajność produkcji w czasach niepewności?”. 

28 września 2022 r.  

Przedstawiciele Izby Polska-Azja wzięli udział w koncercie z okazji 73 rocznicy 

Powstania Chińskiej Republiki Ludowej oraz nawiązania stosunków 

dyplomatycznych pomiędzy Polską a ChRL, zorganizowanym przez Ambasadę 

Chin w Warszawie oraz Stowarzyszenie Obywatelskie „Dom Polski”.  

28 września 2022 r. 

Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Aza Grupy CSL wzięli udział w 

Konferencji Intermodal in Poland w Janowie Podlaskim. 

28-29 wrześnie 2022 r. 

Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja BKT Elektronik wzięli 

udział w jubileuszowej 20. edycji SPIN – Spotkania Projektantów Instalacji 

Niskoprądowych.  

29 września 2022 r.  

„2022 Korea Gyeonggi-do Trade Mission to Poland – Hungary”  Partner Izby 

Polska-Azja Hansei zorganizowała spotkania B2B Poland - Korea, z południowo- 

koreańskimi producentami z branż: Beauty, Przemysł, Optyka, Medycyna. 

29 września 2022 r.  

Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja Janusz Piechociński był 

gościem programu „TAK JEST” w TVN24: 

https://tvn24.pl/go/programy,7/tak-jest-odcinki,10840/odcinek-

1667,S00E1667,876270 

30 września 2022 r.  

Prezes Izby w Katowicach wziął udział w spotkaniu z eksporterami do Chin, 

Japonii i Korei. 

https://tvn24.pl/go/programy,7/tak-jest-odcinki,10840/odcinek-1667,S00E1667,876270
https://tvn24.pl/go/programy,7/tak-jest-odcinki,10840/odcinek-1667,S00E1667,876270
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30 września 2022 r.  

Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Pronar wzięli udział w 

targach IFAT w Mumbaju, gdzie prezentowali nowoczesne rozwiązania dla 

recyklingu.  

 


