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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.  

  

17-22 listopada 2022 r.  

Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja Janusz Piechociński w dniach 
17-22 listopada 2022 r. był Międzynarodowym Obserwatorem Wyborów 
Prezydenckich w Kazachstanie oraz spotkał się z przedstawicielami 
kazachstańskiej administracji i biznesu.  

 

23 listopada 2022 r., Chińska konferencja "Globalna Konferencja Inwestycyjna 
w rejonie Wielkiej Zatoki”, Warszawa 

23 listopada 2022 odbyła się w Hotelu Airport Okęcie “Globalna Konferencja 
Inwestycyjna w rejonie Wielkiej Zatoki. Organizatorem spotkania była Chińska 
Rada ds. Promocji Handlu Międzynarodowego Komitet w Prowincji Guangdong, 
Międzynarodowa Izba Handlowa w Prowincji Guangdong, Izba Handlowa 
Prowincji Guangdong w Polsce. Z polskiej strony Polsko-Chińskie 
Stowarzyszenie Biznesu Zagranicznego i Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-
Azja. 
 
W czasie Konferencji przedstawiono filmy i wystąpienia o ofertach i produktach 

mailto:info@polandasia.com
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z rejonu Wielkiej Zatoki w Prowincji Guangdong. O Regionie Wielkiej Zatoki, 
współpracy Polski i Chin mówili:  

 Pan Xu Xiaofeng, Radca Handlowy przy Ambasadzie Chin w Polsce\ 

 Pani Cui Shuang - Wiceprzewodnicząca Rady 
Prowincji Guangdong ds. Promocji Handlu Międzynarodowego 

 Pan Zhao Yihua, Prezesa Polsko-Kantońskiej Izby Gospodarczej  

 Janusz Piechociński, Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Prezentacja 
Relacje polsko- chińskie: co i jak możemy zrobić lepiej? Jak wykorzystać 
nowe szanse i możliwości. 

 Felix Wang Przewodniczący Sekcji Chiny Izby Polska Azja, sekretarz   
Chińsko-Polskiej Izby Gospodarczej, dyrektor w GD Poland - Jak w 
relacjach Chiny Polska wykorzystać potencjał biznesu chińskiego w 
Polsce. 
Witold Nowak: Jak przygotować się do inwestycji w Chinach? 

W Konferencji wzięło udział ponad 200 przedstawicieli polskich firm, w tym 
ponad 20 firm członkowskich Izby Polska-Azja.  

15-17 listopada 2022 r. 

8. edycja Międzynarodowych Targów Tekstylnych odbyła się 15-17 XI. 600 

wystawców z 45 krajów zaprezentowało swoje produkty i usługi klientom. Na 

Targi kolejny raz przyjechała liczna reprezentacja firm Sektora z Uzbekistanu. W 

ostatnich latach Izba Polska Azja wspierała firmy z Azji Centralnej. W efekcie w 

2020 i 2021 Polska stała się dla Uzbekistanu największym importerem w UE i 

ważnym dystrybutorem wyrobów bawełnianych w Europie. Pierwszego dnia 

Targów w Ambasadzie Uzbekistanu w Warszawie odbyło się 

współorganizowane przez Izbę Polska Azja dodatkowe spotkanie liderów 

największych uzbeckich firm z polskimi firmami zainteresowanymi współpracą. 

 

Nowi członkowie Izby 

E-Chinaservice PL Sp. z o.o. 
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E-Chinaservice to prężnie rozwijająca się agencją importową z Wrocławia. 

Obsługuje cały proces importu od początku do końca. Firma zajmuje się 

zaopatrzeniem. Przez lata E-Chinaservice wypracowała dużą sieć współpracy z 

chińskimi dostawcami. Firma posiada w ofercie prawie 3000 produktów od 

ponad 2500 producentów. Zespół E-Chinaservice składa się z osób, które wiele 

lat mieszkały w Chinach i obywateli Chin, obecnie mieszkających w Polsce. 

Dlaczego E-Chinaservice: 

 Firma obsługuje import kompleksowo od wyszukania produktów, 

aż po dostawę towaru pod drzwi. 

 Przy zamówieniach o dużej wartości, nielimitowana ilość 

produktów w kontenerze. 

 Posiada przedstawicieli w Yiwu i Guangzhou, ma możliwość 

bezpośredniego sprawdzenia fabryki. 

 Zapewnia szybką komunikację bez barier językowych. 

 Darmowa obsługa prawna rewizji celnych i kontroli Inspekcji 

Handlowej. 

 Wg. opinii klientów ma najniższe ceny i bardzo krótki czas 

wyszukiwania nowych produktów. 

 

Zapytania ofertowe oraz kontakt: Michał Czekajło M.CZEKAJLO@E-
CHINASERVICE.COM 

E-Chinaservice PL Sp. z o.o.  

ul. Żmigrodzka 83/207, 51-112 Wrocław 

e-mail: kontakt@e-chinaservice.com 

www.e-chinaservice.com 

 

Molluscoo Cosmetics  

Molluscoo Cosmetics to firma polska, a marka Molluscoo to ultranowoczesna 

linia doskonale zbilansowanych naturalnych kosmetyków opartych na śluzie 

ślimaka Helix Aspersa. 

 

mailto:m.czekajlo@e-chinaservice.com
mailto:m.czekajlo@e-chinaservice.com
mailto:kontakt@e-chinaservice.com
http://www.e-chinaservice.com/
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Właściwości śluzu ślimaka: 

 Głęboko nawilża i ujędrnia skórę 

 Spowalnia proces starzenia się skóry 

 Wspomaga regenerację skóry i wyraźne jej odmłodzenie 

 Wygładza zmarszczki oraz zapobiega powstawaniu nowych 

 Pomaga w leczeniu skóry z trądzikiem młodzieńczym i różowatym 

 Wspiera w leczeniu skóry skłonnej do alergii 

 Ułatwia wygładzanie blizn i rozstępów 

 Wspomaga leczenie skóry po oparzeniach słonecznych lub solarium 

 Wspiera regenerację włosów i paznokci 

 Wspomaga leczenia ran i uszkodzeń skóry 

 

100% filtrat śluzu ślimaka jaki wykorzystuje marka Molluscoo 

zawiera w naturalnej postaci: 

ALANTOINĘ, która intensywnie nawilża, działa kojąco i przeciwzapalnie, 

łagodząc podrażnienia oraz przyspieszając regenerację skóry 

PROTEINY I WITAMINY: dzięki aktywnym białkom i witaminom A,C,E, chronią 

przed działaniem wolnych rodników saportując rozjaśnianie przebarwień 

NATURALNE ANTYBIOTYKI: eliminują bakterie i grzyby, są skuteczne m.in. 

przeciw bakteriom Eschrichia Coli, Staphylococcus Aureus i Pseudomona 

Aeruginosa, które najczęściej występują w infekcjach skórnych 

KOLAGEN I ELASTYNĘ: główne składniki tkanki łącznej, które skóra traci wraz z 

upływem lat, ich wysokie stężenie w śluzie ślimaka Molluscoo poprawia 

sprężystość i jędrność skóry 

KWAS GLIKOLOWY: powodujący naturalną eksfoliację( złuszczanie naskórka), 

działając jak łagodny peeling skóry usuwa martwe komórki z powierzchni skóry, 

pozwalając na powstawanie nowych 

 

Molluscoo Cosmetics 

ul. S. Sulimy 1, 82-300 Elbląg 

e-mail: sklep@molluscoo.pl 

mailto:sklep@molluscoo.pl
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Uczelnia Łukaszewski 

Uczelnia Łukaszewski istnieje od ponad 20 lat i szczyci się kształceniem ludzi 

przedsiębiorczych łącząc w swoich programach wiedzę akademicką z praktyką 

gospodarczą, a kompetencje twarde z miękkimi. Ideą oraz hasłem naszej 

uczelni było od samego początku jej istnienia „Wiedza – Umiejętności – 

Kompetencje” na długo przed tym jak takie same hasło pojawiło się w ustawie 

„Prawo o Szkolnictwie Wyższym”. 

Uczelnia Łukaszewski jest uczelnią niepaństwową założoną przez Spółkę 

„Zarządzanie Personelem Sp. z o.o.” w 2001r. Jest to pierwsza uczelnia w Polsce 

specjalizująca się w zakresie zagadnień związanych z Zarządzaniem Zasobami 

Ludzkimi. Została założona w 2001r. pod nazwą Wyższa Szkoła Zarządzania 

Personelem przez Spółkę Zarządzanie Personelem Sp. z o.o. Uczelnia 

Łukaszewski, niepaństwowa wyższa szkoła zawodowa wpisana przez Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 20 kwietnia 2001 r. wpisana do rejestru uczelni 

niepublicznych pod numerem ,,202’’ z prawem prowadzenia studiów na 

kierunkach Zarządzanie oraz Administracja. 

Misją Uczelni Łukaszewski jest kształcenie kadry specjalistycznej i kierowniczej 

w oparciu o najnowsze osiągnięcia nauki i techniki tak, aby byli oni dobrze 

przygotowani do podjęcia   pracy zawodowej zgodnie z wymaganiami 

stawianymi   przez współczesny rynek pracy oraz potrzebami gospodarki 

narodowej. 

Swoją misję Uczelnia realizuje poprzez studia w formie tradycyjnej, jak i 

poprzez internet. Zadaniem Uczelni jest kreowanie swobodnego dostępu do 

edukacji za pomocą nowoczesnych technologii informatycznych w nauczaniu 

młodzieży oraz doskonaleniu predyspozycji kadr menadżerskich i firm. 

Specjalistyczne studia MBA, EMBA oraz DBA 

http://www.molluscoo.pl/
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MBA (Master of Business Administration) silnie koncentruje się na rozwoju 

umiejętności przywódczych, znaczeniu etyki i odpowiedzialności korporacyjnej. 

Zapewnia wiedzę akademicką, a także praktyczną wiedzę, umożliwiającą 

sukcesy na stanowiskach kierowniczych. 

EMBA (Executive Master of Business Administration) przeznaczone jest dla 

kadry kierowniczej wyższego szczebla, członków organów statutowych spółek 

prawa handlowego i skarbu państwa, dyrektorów spółek handlowych, 

menadżerów lub tych, którzy chcą zajmować stanowiska kierownicze. 

Celem studiów Doctor of Business Administration jest dostarczenie naszym 

słuchaczom unikatowej zaawansowanej wiedzy z zakresu szeroko rozumianego 

zarządzania i ekonomii. 

Uczelnia Łukaszewski 

ul. Hirszfelda 11, 02-776 Warszawa 

e-mail: office@ulu.edu.pl 

www.ulu.edu.pl 

 

U Członków Izby 

7R S.A. 

7R Park Wrocław West II otrzymał prawomocne pozwolenie na budowę. To 
kolejna inwestycja firmy 7R w województwie dolnośląskim. Obiekt powstanie w 
Kątach Wrocławskich. Docelowo zaoferuje blisko 44 000 mkw. nowoczesnej 
powierzchni logistycznej oraz produkcyjnej.  

Więcej: https://aktualnosci.7rsa.pl/218194-7r-park-wroclaw-west-ii-z-
pozwoleniem-na-budowe 

 
ACTION S.A. 

ACTION S.A. podczas gali Channel Connect 2022 zorganizowanej przez 
Microsoft została wyróżniona jako najlepszy partner Microsoft w kategorii 
Microsoft Top Partners Cloud Mix. 

mailto:office@ulu.edu.pl
http://www.ulu.edu.pl/
https://aktualnosci.7rsa.pl/218194-7r-park-wroclaw-west-ii-z-pozwoleniem-na-budowe
https://aktualnosci.7rsa.pl/218194-7r-park-wroclaw-west-ii-z-pozwoleniem-na-budowe
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29.11.2022 r. ACTION S.A. przedstawiła wyniki finansowe za trzeci kwartał 2022 
r. W  omawianym okresie firma utrzymała wysoką marżę, która ukształtowała 
się na poziomie 8,61%. Przychody w analizowanym kwartale wyniosły 577 
101 tys. zł, co w zestawieniu z przychodami za okres porównawczy na 
poziomie 541 534 tys. zł daje wzrost o 35 567 tys. zł. EBITDA za trzeci kwartał 
2022 r. wyniosła 12 664 tys. zł, a zysk 12 213 tys. zł. 

Więcej: https://www.action.pl/pl/aktualnosci/Realizujemy-strategie-ktora-jest-
odpowiedzia-na-nadchodzaca-recesje 

 

Colliers Polska 

Podcast „Ewolucja środowiska pracy z perspektywy działu HR w Colliers” 

Jak w dobie ewolucji środowiska pracy i wdrażanej na coraz większą skalę pracy 
hybrydowej pozyskiwać talenty, budować spójną kulturę organizacyjną oraz 
jaką rolę w tym procesie pełni biuro. 

https://www.colliers.com/pl-pl/news/ewolucja-srodowiska-pracy-z-
perspektywy-dzialu-hr-w-colliers 

Colliers, wiodąca firma doradcza na rynku nieruchomości komercyjnych, 
reprezentowała sprzedających w transakcji sprzedaży Łużycka Office 
Park(budynki A, B, C i D) oraz Łużycka Plus, zlokalizowanych w Gdyni. Nowym 
właścicielem kompleksu została spółka joint venture czeskiego funduszu 
nieruchomościowego otwartego INVESTIKA oraz luksemburskiego inwestora 
private equity BUD HOLDINGS. 

Wszystkie zakupione nieruchomości to budynki biurowe klasy A, o łącznej 
powierzchni 27 200 mkw.  

Więcej: https://www.colliers.com/pl-pl/news/luzycka-office-park-i-luzycka-
plus-z-nowym-wlascicielem 

Colliers, wiodąca firma doradcza na rynku nieruchomości 
komercyjnych, przejęła w zarządzanie gdyński kompleks biurowy Tensor, 
należący do spółki czeskiego otwartego funduszu nieruchomości Investika 
i luksemburskiego inwestora private equity BUD HOLDINGS. Dodatkowo 
eksperci z regionalnego biura firmy będą odpowiedzialni za wsparcie 
właściciela w komercjalizacji nieruchomości. 

Więcej: https://www.colliers.com/pl-pl/news/zarzadzanie-i-najem-w-rekach-
ekspertow-colliers 

https://www.action.pl/pl/aktualnosci/Realizujemy-strategie-ktora-jest-odpowiedzia-na-nadchodzaca-recesje
https://www.action.pl/pl/aktualnosci/Realizujemy-strategie-ktora-jest-odpowiedzia-na-nadchodzaca-recesje
https://www.colliers.com/pl-pl/news/ewolucja-srodowiska-pracy-z-perspektywy-dzialu-hr-w-colliers
https://www.colliers.com/pl-pl/news/ewolucja-srodowiska-pracy-z-perspektywy-dzialu-hr-w-colliers
https://www.colliers.com/pl-pl/news/luzycka-office-park-i-luzycka-plus-z-nowym-wlascicielem
https://www.colliers.com/pl-pl/news/luzycka-office-park-i-luzycka-plus-z-nowym-wlascicielem
https://www.colliers.com/pl-pl/news/zarzadzanie-i-najem-w-rekach-ekspertow-colliers
https://www.colliers.com/pl-pl/news/zarzadzanie-i-najem-w-rekach-ekspertow-colliers
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Colliers podsumowuje III kwartał 2022 r. na polskim rynku magazynowym 

Więcej: https://www.colliers.com/pl-pl/news/zainteresowanie-najemcow-
na-rynku-magazynowym-nie-slabnie 

Firma Grant Thornton przenosi swoje katowickie biuro do kompleksu 
Face2Face Business Campus, gdzie zajmie 1220 mkw. W wyborze lokalizacji, 
negocjacjach umowy najmu oraz w procesie relokacji najemcę wspiera firma 
doradcza Colliers. 

Więcej: https://www.colliers.com/pl-pl/news/grant-thornton-zmienia-biuro-w-
katowicach 

Colliers, wiodąca firma doradcza na rynku nieruchomości komercyjnych, 
przejęła w zarządzanie drugą część katowickiego kompleksu biurowego, 
należącego do TDJ Estate – .KTW II. Firma zarządza również pierwszym etapem 
inwestycji – .KTW I. 

.KTW II to nowoczesny, 31-piętrowy biurowiec oddany do użytku w lutym 2022 
roku. Wchodzi w skład kompleksu biurowego .KTW zlokalizowanego u zbiegu 
alei Roździeńskiego oraz ulicy Olimpijskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie 
prestiżowych obiektów Strefy Kultury: Międzynarodowego Centrum 
Kongresowego, hali widowiskowo-sportowej Spodek oraz siedziby Narodowej 
Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Muzeum Śląskiego. Jego łączna 
powierzchnia wynosi ponad 62 tys. mkw., z czego 58 tys. mkw. zajmują 
biura,  pozostałą część (niemal 4 tys. mkw.) przeznaczono na lokale handlowo-
usługowe. 

Więcej: https://www.colliers.com/pl-pl/news/colliers-przejmuje-w-
zarzadzanie-drugi-budynek-kompleksu-biurowego-ktw 

Raport Colliers: „ExCEEding Borders: CEE-15 Office Markets in Turbulent 
Times”, analizującego stan rynku w 15 krajach Europy Środkowo-Wschodniej: 

https://www.colliers.com/pl-pl/news/rynki-biurowe-w-regionie-europy-
srodkowo-wschodniej-w-czasach-turbulencji 

 

CSL Group 

CSL z nagrodą SYMBOL Partnera w Biznesie 2022. Nagroda została przyznana 
przez kapitułę konkursową za wzorowe tworzenie relacji gospodarczych w 
sektorze gospodarki wymagającym dynamicznego działania. 

https://www.colliers.com/pl-pl/news/zainteresowanie-najemcow-na-rynku-magazynowym-nie-slabnie
https://www.colliers.com/pl-pl/news/zainteresowanie-najemcow-na-rynku-magazynowym-nie-slabnie
https://www.colliers.com/pl-pl/news/grant-thornton-zmienia-biuro-w-katowicach
https://www.colliers.com/pl-pl/news/grant-thornton-zmienia-biuro-w-katowicach
https://www.colliers.com/pl-pl/news/colliers-przejmuje-w-zarzadzanie-drugi-budynek-kompleksu-biurowego-ktw
https://www.colliers.com/pl-pl/news/colliers-przejmuje-w-zarzadzanie-drugi-budynek-kompleksu-biurowego-ktw
https://www.colliers.com/pl-pl/research/exceeding-borders-cee-15-office-markets-in-turbulent-times-2022
https://www.colliers.com/pl-pl/research/exceeding-borders-cee-15-office-markets-in-turbulent-times-2022
https://www.colliers.com/pl-pl/news/rynki-biurowe-w-regionie-europy-srodkowo-wschodniej-w-czasach-turbulencji
https://www.colliers.com/pl-pl/news/rynki-biurowe-w-regionie-europy-srodkowo-wschodniej-w-czasach-turbulencji
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“Zboża i węgiel do góry, lekkie hamowanie w e-commerce” artykuł autorstwa 
P. Hołowacza z CSL Group dla Kuriera Szczecińskiego: 

https://24kurier.pl/aktualnosci/gospodarka/zboza-i-wegiel-do-gory-lekkie-
hamowanie-w-e-
commerce/?fbclid=IwAR1PV4w98GvVSnD687z_VXAj_ngdkUY7NucOSBnn54oIV
kSZ0Sc_zw-fCsg 

Przedstawiciel CSL Przemysław Hołowacz, dyr. ds. rozwoju Grupy CSL był 
gościem magazynu „Czarno na Białym” w TVN24, gdzie wypowiedział się na 
temat dystrybucji węgla w Polsce: 

https://tvn24.pl/go/programy,7/czarno-na-bialym-odcinki,11367/odcinek-
2334,S00E2334,909088 

Artykuł o Grupie CSL w Pulsie Biznesu: 

https://www.pb.pl/csl-zwinny-partner-w-logistyce-
1169291?fbclid=IwAR0KRi0vubTrVI9jdupEBIVOXwCF2k9XRN7h3mc9ITs0JYU7q
WnZ9jOCPgY 

 

Droplo 

W platformie sprzedażowej Droplo dostępnych jest obecnie ponad 1.460.000 
produktów od dostawców z całej UE. 

 

Jakon 

Lista dostępnych powierzchni produkcyjnych i magazynowych: 

https://www.jakon-hale.pl/pl/sprzedaz-hal 

Jakon zdobył nagrodę dla Najlepszego Podwykonawcy od Hyundai Engineering 
Co, Ltd za wysiłek i wsparcie w osiągnięciu 8 milionów roboczogodzin bez 
wypadku na Projekcie Polimery Police.  

Jakon został generalnym wykonawcą huty szkła w Wyszkowie dla firmy Ardagh 
Glass S.A. Inwestycja obejmuje projekt i budowę najnowocześniejszej hali 
produkcyjnej opakowań szklanych w tej części Europy wraz z wykonaniem 
ciągów technologicznych i linii produkcyjnych.  

 

Jeger – farby i elementy dekoracyjne 

https://24kurier.pl/aktualnosci/gospodarka/zboza-i-wegiel-do-gory-lekkie-hamowanie-w-e-commerce/?fbclid=IwAR1PV4w98GvVSnD687z_VXAj_ngdkUY7NucOSBnn54oIVkSZ0Sc_zw-fCsg
https://24kurier.pl/aktualnosci/gospodarka/zboza-i-wegiel-do-gory-lekkie-hamowanie-w-e-commerce/?fbclid=IwAR1PV4w98GvVSnD687z_VXAj_ngdkUY7NucOSBnn54oIVkSZ0Sc_zw-fCsg
https://24kurier.pl/aktualnosci/gospodarka/zboza-i-wegiel-do-gory-lekkie-hamowanie-w-e-commerce/?fbclid=IwAR1PV4w98GvVSnD687z_VXAj_ngdkUY7NucOSBnn54oIVkSZ0Sc_zw-fCsg
https://24kurier.pl/aktualnosci/gospodarka/zboza-i-wegiel-do-gory-lekkie-hamowanie-w-e-commerce/?fbclid=IwAR1PV4w98GvVSnD687z_VXAj_ngdkUY7NucOSBnn54oIVkSZ0Sc_zw-fCsg
https://tvn24.pl/go/programy,7/czarno-na-bialym-odcinki,11367/odcinek-2334,S00E2334,909088
https://tvn24.pl/go/programy,7/czarno-na-bialym-odcinki,11367/odcinek-2334,S00E2334,909088
https://www.pb.pl/csl-zwinny-partner-w-logistyce-1169291?fbclid=IwAR0KRi0vubTrVI9jdupEBIVOXwCF2k9XRN7h3mc9ITs0JYU7qWnZ9jOCPgY
https://www.pb.pl/csl-zwinny-partner-w-logistyce-1169291?fbclid=IwAR0KRi0vubTrVI9jdupEBIVOXwCF2k9XRN7h3mc9ITs0JYU7qWnZ9jOCPgY
https://www.pb.pl/csl-zwinny-partner-w-logistyce-1169291?fbclid=IwAR0KRi0vubTrVI9jdupEBIVOXwCF2k9XRN7h3mc9ITs0JYU7qWnZ9jOCPgY
https://www.jakon-hale.pl/pl/sprzedaz-hal
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Jeger oferuje swoim klientom usługę wykonania prac z użyciem produktów 
Jeger z pomocą fachowców, którzy sprawnie i profesjonalnie wykonają usługę.  

Więcej: https://wykonaj.pl 

 

JP Weber 

JP Weber na zaproszenie Tias Accounting and Legal Office  uczestniczyl w forum 
inwestycyjnym Poland-Thailand Business Forum w Bangkoku organizowanym 
przez Polish Investment and Trade Agency (PAIH) , którego celem jest 
wzmocnienie współpracy z rynkiem azjatyckim. Wydarzenie miało  szczególne 
znaczenie, ponieważ w tym roku Polska i Tajlandia obchodzą rocznicę 50-lecia 
nawiązania stosunków dyplomatycznych. 
 
Kerry Logistics 

Kerry Logistics otrzymało nagrodę Global Connectivity Corporate – Leadership 
Award podczas 2022 Standard Chartered Corporate Achievement Awards za 
swoją role w łączeniu Chin kontynentalnych z globalnym rynkiem. 

Kerry Logistics otrzymało po raz siódmy tytuł „Asian 3PL of the Year” podczas 
Supply Chain Asia Awards 2022.  
  

LUG Light Factory 

Oświetlenie LUG Light Factory zostało wykorzystane przy budowie oddanego 28 
października 2022 r. mostu przez Odrę między Milskiem a Przewozem w 
województwie Lubuskim. Trasę i most oświetla 147 sztuk opraw URBINO LED. 

 

LUG Light Factory podpisała umowę z władzami Bolesławca dotyczącą 
modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta, w ramach projektu 
„Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części 
województwa dolnośląskiego”. Projekt zakłada modernizację 3148 opraw 
oświetleniowych na nowoczesne oprawy LED.  

LUG Light Factory znalazła się na 11 miejscu tegorocznego raportu TOP100 
polskich OEM 2022! 

 

MBB Logistics 

https://wykonaj.pl/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7002933619379859456/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_recent_activity_details_all%3Bk%2BcTB2uPSQOhAbsahde8qQ%3D%3D
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7002933619379859456/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_recent_activity_details_all%3Bk%2BcTB2uPSQOhAbsahde8qQ%3D%3D
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=business&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A7003004730557796352
https://www.linkedin.com/company/polish-investment-and-trade-agency/
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Poradnik „Firma logistyczna – czym się zajmuje i jakie są jej zadania?”: 

https://mbblogistics.pl/firma-
logistyczna/?fbclid=IwAR07gt1p_Xh8TsvIJdtEavI0odSz06GVy76iMr1YjNbxA8aR
wjO5vbcJmoo 

 

Maxon Nieruchomości  

Poradnik Maxon Nieruchomości „Dokumenty niezbędne do sprzedaży 
mieszkania”: 

https://www.maxon.pl/aktualnosci/dokumenty-niezbedne-do-sprzedazy-
mieszkania 

Poradnik Maxon Nieruchomości „Jak sprzedać mieszkanie, mieszkając na stałe 
za granicą?”: 

https://www.maxon.pl/aktualnosci/jak-sprzedac-mieszkanie-mieszkajac-na-
stale-za-granica 

Lista hal i magazynów na sprzedaż: 

https://www.maxon.pl/komercja/magazyny-na-sprzedaz 

Lista hal i magazynów na wynajem: 

https://www.maxon.pl/komercja/powierzchnie-magazynowe-na-wynajem 

 

Mentor S.A. 

 

Artykuł R. Błaś z Mentor S.A. na temat ubezpieczeń affinity dla Gazety 
Ubezpieczeniowej: 

https://gu.com.pl/jak-zrozumiec-klientow-ubezpieczen-
affinity/?fbclid=IwAR19FRowXtmB0vhnDDXvRp5e-
smrw3UU_tKcqHz1FDQLZJnlelMhca8YtcU 

 

Morska Agencja Gdynia 

Morska Agencja Gdynia po raz kolejny otrzymała prestiżową nagrodę IBJ Award 
za całokształt pracy od International Bulk Journal.  

 

https://mbblogistics.pl/firma-logistyczna/?fbclid=IwAR07gt1p_Xh8TsvIJdtEavI0odSz06GVy76iMr1YjNbxA8aRwjO5vbcJmoo
https://mbblogistics.pl/firma-logistyczna/?fbclid=IwAR07gt1p_Xh8TsvIJdtEavI0odSz06GVy76iMr1YjNbxA8aRwjO5vbcJmoo
https://mbblogistics.pl/firma-logistyczna/?fbclid=IwAR07gt1p_Xh8TsvIJdtEavI0odSz06GVy76iMr1YjNbxA8aRwjO5vbcJmoo
https://www.maxon.pl/aktualnosci/dokumenty-niezbedne-do-sprzedazy-mieszkania
https://www.maxon.pl/aktualnosci/dokumenty-niezbedne-do-sprzedazy-mieszkania
https://www.maxon.pl/aktualnosci/jak-sprzedac-mieszkanie-mieszkajac-na-stale-za-granica
https://www.maxon.pl/aktualnosci/jak-sprzedac-mieszkanie-mieszkajac-na-stale-za-granica
https://www.maxon.pl/komercja/magazyny-na-sprzedaz
https://www.maxon.pl/komercja/powierzchnie-magazynowe-na-wynajem
https://gu.com.pl/jak-zrozumiec-klientow-ubezpieczen-affinity/?fbclid=IwAR19FRowXtmB0vhnDDXvRp5e-smrw3UU_tKcqHz1FDQLZJnlelMhca8YtcU
https://gu.com.pl/jak-zrozumiec-klientow-ubezpieczen-affinity/?fbclid=IwAR19FRowXtmB0vhnDDXvRp5e-smrw3UU_tKcqHz1FDQLZJnlelMhca8YtcU
https://gu.com.pl/jak-zrozumiec-klientow-ubezpieczen-affinity/?fbclid=IwAR19FRowXtmB0vhnDDXvRp5e-smrw3UU_tKcqHz1FDQLZJnlelMhca8YtcU
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NIKO 

NIKO otrzymało wyróżnienie od Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie 
za działania dążące do zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

 

Pronar 

Pronar został uhonorowany statuetką Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w 
kategorii „Międzynarodowy Sukces”. 

Pronar otrzymał tytuł „Dobry Pracodawca” i „Eko Firma” od kapituły programu 
Liderzy Społecznej Odpowiedzialności podczas Europejskiego Forum Biznesu.  

Wywiad z Prezesem Pronaru S. Martyniukiem dla „Kuriera Porannego”: 

https://plus.poranny.pl/rozmowa-zlotej-setki-martyniuk-lotnisko-to-nie-tylko-
biznes-ale-i-strategiczny-punkt-na-mapie-lotniczej-i-turystycznej-regionu/ar/c3-
16996513?czy_podglad=t&fbclid=IwAR0X6Tj49OtZlT7F5OrSZT7Gkk__gcC35z4u
BgbN4Vg_C_M1adciiohAmZw 

 

QubicGames S.A. 

QubicGames 11 listopada 2022 roku zaprezentowała cztery nowe gry dostępne 
na Nintendo Switch: 

- „Run Sausage run”: https://www.nintendo.com/store/products/run-sausage-
run-switch/ 

 

- „Gopher’s revenge”: https://www.nintendo.com/store/products/arcade-
machine-gophers-revenge-switch/ 

- „Sausage wars”: https://www.nintendo.com/store/products/sausage-wars-
switch/ 

- „Pocket mini golf 2”: https://www.nintendo.com/store/products/pocket-mini-
golf-2-switch/ 

 

Seris Konsalnet 

https://plus.poranny.pl/rozmowa-zlotej-setki-martyniuk-lotnisko-to-nie-tylko-biznes-ale-i-strategiczny-punkt-na-mapie-lotniczej-i-turystycznej-regionu/ar/c3-16996513?czy_podglad=t&fbclid=IwAR0X6Tj49OtZlT7F5OrSZT7Gkk__gcC35z4uBgbN4Vg_C_M1adciiohAmZw
https://plus.poranny.pl/rozmowa-zlotej-setki-martyniuk-lotnisko-to-nie-tylko-biznes-ale-i-strategiczny-punkt-na-mapie-lotniczej-i-turystycznej-regionu/ar/c3-16996513?czy_podglad=t&fbclid=IwAR0X6Tj49OtZlT7F5OrSZT7Gkk__gcC35z4uBgbN4Vg_C_M1adciiohAmZw
https://plus.poranny.pl/rozmowa-zlotej-setki-martyniuk-lotnisko-to-nie-tylko-biznes-ale-i-strategiczny-punkt-na-mapie-lotniczej-i-turystycznej-regionu/ar/c3-16996513?czy_podglad=t&fbclid=IwAR0X6Tj49OtZlT7F5OrSZT7Gkk__gcC35z4uBgbN4Vg_C_M1adciiohAmZw
https://plus.poranny.pl/rozmowa-zlotej-setki-martyniuk-lotnisko-to-nie-tylko-biznes-ale-i-strategiczny-punkt-na-mapie-lotniczej-i-turystycznej-regionu/ar/c3-16996513?czy_podglad=t&fbclid=IwAR0X6Tj49OtZlT7F5OrSZT7Gkk__gcC35z4uBgbN4Vg_C_M1adciiohAmZw
https://www.nintendo.com/store/products/run-sausage-run-switch/
https://www.nintendo.com/store/products/run-sausage-run-switch/
https://www.nintendo.com/store/products/arcade-machine-gophers-revenge-switch/
https://www.nintendo.com/store/products/arcade-machine-gophers-revenge-switch/
https://www.nintendo.com/store/products/sausage-wars-switch/
https://www.nintendo.com/store/products/sausage-wars-switch/
https://www.nintendo.com/store/products/pocket-mini-golf-2-switch/
https://www.nintendo.com/store/products/pocket-mini-golf-2-switch/


 

 

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

www.polandasia.com 

Artykuł dla Budownictwo.co P. Kanabusa, dyr. handlowego Działu Monitoringu 
Seris Konsalnet „Techniczne systemy ochrony i zdalny wideo monitoring to 
przyszłość usług security”:  

https://www.budownictwo.co/monitoring-obiektow-zdobywa-coraz-szersze-
uznanie-w-ramach-uslug-ochrony-
fizycznej/?fbclid=IwAR0Njd3gx2EpbKQ5jgQtkAJ7X9qNHdEV0imzKgana5DIeerG
BYrQuT5s57c 

 

SIPMA S.A. 

R & D Centre INVENTOR Sp. z o.o. należąca do Grupy kapitałowej SIPMA została 
uhonorowana wyróżnieniem w kategorii „Innowacyjność” w Konkursie o 
Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin.  

 

Spectre Solutions 

Komentarz dla Forbes Polska F. Milczarskiego, Head of International Business 
Spectre Solutions o AGRITECH i jak drony mogą zostać wykorzystane pod tym 
kątem w rolnictwie: 

https://www.forbes.pl/biznes/agritech-traktor-sterowany-z-orbity-drony-
zbierajace-jablka-sztuczna-inteligencja/rzbj7vb 

 

Targi Kielce S.A. 

Targi Kielce S.A. została uhonorowana tytułem „Lider Regionu 2022” w 
kategorii „Mocna Marka” regionu świętokrzyskiego. 

 

TÜV SÜD Polska 

Wywiad z ekspertem TÜV SÜD Polska P. Piotrowiczem na temat technologii 
wodorowych dla www.gramwzielone.pl: 

https://gramwzielone.pl/woddor/109262/wodor-pomoze-w-kryzysie-
energetycznym?fbclid=IwAR0d76gYGe-4hEY-Jl8ee5J-PNIL-
XKqu9ehYD4_OAd5kn3hsFJ9GAG0LfI 

 

Symlog Sp. z o.o. 

https://www.budownictwo.co/monitoring-obiektow-zdobywa-coraz-szersze-uznanie-w-ramach-uslug-ochrony-fizycznej/?fbclid=IwAR0Njd3gx2EpbKQ5jgQtkAJ7X9qNHdEV0imzKgana5DIeerGBYrQuT5s57c
https://www.budownictwo.co/monitoring-obiektow-zdobywa-coraz-szersze-uznanie-w-ramach-uslug-ochrony-fizycznej/?fbclid=IwAR0Njd3gx2EpbKQ5jgQtkAJ7X9qNHdEV0imzKgana5DIeerGBYrQuT5s57c
https://www.budownictwo.co/monitoring-obiektow-zdobywa-coraz-szersze-uznanie-w-ramach-uslug-ochrony-fizycznej/?fbclid=IwAR0Njd3gx2EpbKQ5jgQtkAJ7X9qNHdEV0imzKgana5DIeerGBYrQuT5s57c
https://www.budownictwo.co/monitoring-obiektow-zdobywa-coraz-szersze-uznanie-w-ramach-uslug-ochrony-fizycznej/?fbclid=IwAR0Njd3gx2EpbKQ5jgQtkAJ7X9qNHdEV0imzKgana5DIeerGBYrQuT5s57c
https://www.forbes.pl/biznes/agritech-traktor-sterowany-z-orbity-drony-zbierajace-jablka-sztuczna-inteligencja/rzbj7vb
https://www.forbes.pl/biznes/agritech-traktor-sterowany-z-orbity-drony-zbierajace-jablka-sztuczna-inteligencja/rzbj7vb
http://www.gramwzielone.pl/
https://gramwzielone.pl/woddor/109262/wodor-pomoze-w-kryzysie-energetycznym?fbclid=IwAR0d76gYGe-4hEY-Jl8ee5J-PNIL-XKqu9ehYD4_OAd5kn3hsFJ9GAG0LfI
https://gramwzielone.pl/woddor/109262/wodor-pomoze-w-kryzysie-energetycznym?fbclid=IwAR0d76gYGe-4hEY-Jl8ee5J-PNIL-XKqu9ehYD4_OAd5kn3hsFJ9GAG0LfI
https://gramwzielone.pl/woddor/109262/wodor-pomoze-w-kryzysie-energetycznym?fbclid=IwAR0d76gYGe-4hEY-Jl8ee5J-PNIL-XKqu9ehYD4_OAd5kn3hsFJ9GAG0LfI
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Podcast z udziałem Prezesa Symlog B. Miszkiewicza dla Puls Biznesu o 
transporcie towarów z Chin: 

https://lnkd.in/dXU_sdgk?fbclid=IwAR0tC8veP8h6DpF33RIxR6pKwkS1EHsk5_Lk
XvUIxuaQ7QEH_9zfLq_hlqM 

Informacje transportowe z Nowego Jedwabnego Szlaku: 

https://symlog.eu/aktualnosci/wiadomosci-z-nowego-jedwabnego-szlaku-01-
11-2022-
r/?fbclid=IwAR1cVzG1P2Toc4AUpKEyGP1YOtih93jTCkQePnX_GufnddSc862vLjd
BnhY#more-5531 

 

Wydarzenia 

2 listopada 2022 r. 

Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Molluscoo Cosmetics & 
Labs wzięli udział w Targach „beautyworld Middle East” w Dubaju.  

3 listopada 2022 r. 

Nagranie wystąpienia przez Prezesa Izby Polska-Azja J. Piechocińskiego dla 
mediów chińskich o handlowych wynikach 2022 roku, możliwości rozwoju 
współpracy w inwestycjach, nauce i kulturze, oferta Izby dla azjatyckiego 
biznesu w ramach Projektu Centrum Polska-Azja. 

3 listopada 2022 r. 

Nagranie wypowiedzi o relacjach z Koreą i możliwościach polskiego 
podwykonawstwa w budowie elektrowni atomowej, możliwości współpracy w 
sektorze bezpieczeństwa przez Prezesa Izby Polska-Azja J. Piechocińskiego. 

3 listopada 2022 r. 

Firma członkowska Izby Polska-Azja Droplo zorganizowała webinar „Poznaj 
Droplo od kuchni – obsługa platformy od podstaw”. 

4 listopada 2022 r. 

W siedzibie Izby Polska-Azja spotkanie z przedstawicielami chińskiego 
inwestora z sektora przetwórstwa żywności. 

4 listopada 2022 r. 

Telekonferencje z firmami zainteresowanymi w udziale budowy elektrowni 
atomowej.  

https://lnkd.in/dXU_sdgk?fbclid=IwAR0tC8veP8h6DpF33RIxR6pKwkS1EHsk5_LkXvUIxuaQ7QEH_9zfLq_hlqM
https://lnkd.in/dXU_sdgk?fbclid=IwAR0tC8veP8h6DpF33RIxR6pKwkS1EHsk5_LkXvUIxuaQ7QEH_9zfLq_hlqM
https://symlog.eu/aktualnosci/wiadomosci-z-nowego-jedwabnego-szlaku-01-11-2022-r/?fbclid=IwAR1cVzG1P2Toc4AUpKEyGP1YOtih93jTCkQePnX_GufnddSc862vLjdBnhY#more-5531
https://symlog.eu/aktualnosci/wiadomosci-z-nowego-jedwabnego-szlaku-01-11-2022-r/?fbclid=IwAR1cVzG1P2Toc4AUpKEyGP1YOtih93jTCkQePnX_GufnddSc862vLjdBnhY#more-5531
https://symlog.eu/aktualnosci/wiadomosci-z-nowego-jedwabnego-szlaku-01-11-2022-r/?fbclid=IwAR1cVzG1P2Toc4AUpKEyGP1YOtih93jTCkQePnX_GufnddSc862vLjdBnhY#more-5531
https://symlog.eu/aktualnosci/wiadomosci-z-nowego-jedwabnego-szlaku-01-11-2022-r/?fbclid=IwAR1cVzG1P2Toc4AUpKEyGP1YOtih93jTCkQePnX_GufnddSc862vLjdBnhY#more-5531
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7 listopada 2022 r. 

Członkowie Izby Polska-Azja wzięli udział w Forum Rynku Spożywczego i Handlu 
w warszawskim hotelu Sheraton Grand Warsaw. 

7 listopada 2022 r. 

Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Spectre Solutions wzięli 
udział w ADIPEC 2022 Exhibition & Conference w Abu Dhabi, gdzie 
zaprezentowali swoje drony do zadań specjalnych.  

7 listopada 2022 r. 

Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja WASKO S.A. wzięli udział w 
Central European Technology Foru – CETEF’22 we Wrocławiu.  
 
7-9 listopada 2022 r. 

IX Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki z udziałem przedstawicieli firm 
członkowskich Izby Polska-Azja: a.hartrodt Polska, CSL Group, Transport 
Manager, Morska Agencja Gdynia. 

8 listopada 2022 r. 

Wyroby z polskich ślimaków i ich śluzu (w tym kosmetyki firmy członkowskiej 
Izby Polska-Azja Mollusco Cosmtecis) będą dostępne w GD Poland. Z 
kierownictwem GD Poland szefowie PSH uzgodnili otwarcie pierwszej 
ekspozycji sprzedażowej na Kraje Azji w ramach Projektu Centrum Polska-Azja. 

8 listopada 2022 r. 

Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Spectre Solutions wzięli 
udział w spotkaniu z ambasadorami państw Afryki Subsaharyjskiej.  

8 listopada 2022 r. 

W siedzibie firmy członkowskiej Izby Polska-Azja ACTION o ekspansji firmy w 
Azji Centralnej.  

8 listopada 2022 r. 

W Wólce Kosowskiej spotkanie przedstawicieli Izby Polaka-Azja z 
Kierownictwem Chińsko -Polskiej Izby Gospodarczej. Omówiono przygotowania 
do spotkania polskich i chińskich firm 23 listopada.  

8 listopada 2022 r. 
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Telekonferencje z kierownictwami polskich firm zainteresowanych współpracą 
z koreańskim koncernem odpowiedzialnym za budowę elektrowni atomowej.  

8 listopada 2022 r. 

Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Grupa CSL wzięli udział w 
London Pulk Week – międzynarodowej konferencji dot. celulozy w stolicy 
Wielkiej Brytanii. 

8 listopada 2022 r. 

Firma członkowska Izby Polska-Azja wydawca magazynu „Logistics Manager” 
zorganizowała konferencję on-line „Tajniki automatyzacji – zredykuj koszty 
magazynowania”. 

8-10 listopada 2022 r. 

Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja LUG Light Factory wzięli 
udział w Targach Belektro w Berlinie.  

 9 listopada 2022 r. 

Spotkanie szefów Izb Chińsko - Polskiej Izby Gospodarczej i Izby Polska-Azja z 
Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem. 
Przedstawienie Projektu Centrum Polska-Azja i Koncepcji Platformy 
Eksportowej Żywności Polska-Chiny . 

9 listopada 2022 r. 

Firma członkowska Izby Polska-Azja MENTOR S.A. zorganizowała konferencję 
„Era post-covidowa w szpitalach – ryzyka i wyzwania” w Poznaniu.  

9-10 listopada 2022 r. 

Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja SIPMA S.A. wzięli udział w 
międzynarodowych targach rolniczych AGRITEK w Kazachstanie.  

10 listopada 2022 r. 

W siedzibie Ambasady Kazachstanu spotkanie przedstawicieli Izby Polska-Azja z 
JE Ambasadorem i Szefem Działu Politycznego. Omówienie programu i zadań 
Międzynarodowego Obserwatora Wyborów Prezydenckich. 

10 listopada 2022 r. 

W Ambasadzie Uzbekistanu spotkanie przedstawicieli Izby Polska-Azja z szefem 
Działu Ekonomicznego. Omówiono udział firm sektora Tekstylia i Odzież na 
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Targach w EXPO PTAK i przebieg spotkania z czołówką polskiego biznesu w 
Ambasadzie 15 listopada. 

10 listopada 2022 r. 

Spotkanie z Prezesem Zarządu LUG S.A. R. Wtorkowskim, podczas którego 
zostały omówione wyniki finansowe grupy z III kwartału 2022 r.  

11 listopada 2022 r. 

Koncert Niepodległościowy zorganizowany przez Fundację Polonia Union oraz 
firmę członkowską Izby Polska-Azja EuroEnergoCommerce. Izba Polska-Azja 
objęła to wydarzenie patronatem. 

14 listopada 2022 r. 

Spotkanie z szefem Sekcji Azja Centralna i Unia Celna Izby Polska-Azja. 
Omówienie przygotowań do spotkań z biznesem bawełnianym Uzbekistanu. 
Udział członków Izby w Targach z udziałem firm z Azji Centralnej. Omówienie 
problemów w imporcie pracowników z tego Regionu. 

14 listopada 2022 r. 

W siedzibie Izby Polska-Azja spotkanie z menedżerem firmy członkowskiej Izby 
cargo-partner Arturem Buczyńskim. Omówiono sytuację przewozów i cen na 
Środkowo-Azjatyckim Korytarzu Transportowym. Powstaje w Izbie materiał na 
moje spotkania w Astanie w Ministerstwie Transportu. 

14 listopada 2022 r. 

W siedzibie Izby spotkanie z kolejną grupą przedsiębiorców z Ukrainy, którzy 
otwierają swoje stałe przedstawicielstwa w Polsce. Omówiono możliwości 
reeksportu z Polski produktów zbożowych na rynki Zachodniej Afryki. 

15 listopada 2022 r. 

Spotkanie z menedżerami uzbeckich firm biorących udział w Targach 
Tekstylnych w EXPO PTAK . W imieniu Izby w dyskusji głos zabrali: J. 
Piechociński i Przewodniczący Sekcji Azja Centralna Izby Cz. Skarzynski. 

15 listopada 2022 r. 

Telekonferencja Przewodniczącego Sekcji Chiny Felixa Wang z 
przedstawicielami Targów Kielce. Omówiono udział chińskich firm na Targach w 
Kielcach w 2023 roku. 

 15 listopada 2022 r. 
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Na targach w EXPO Ptak kierownictwo Izby zwiedziło ekspozycje firm 
Uzbekistanu, Turcji , Chin na Targach Tekstylnych. Przeprowadzono analizę 
ofert i uzgodniono zasady promocji oferty w polskim Internecie. 

15 listopada 2022 r. 

W GD Poland spotkanie z Kierownictwem Chińsko-Polskiej Izby Gospodarczej. 
Omówienie mechanizmów promocji Centrum Polska-Azja i Platformy 
Eksportowej polskiej żywności do Chin. 

15 listopada 2022 r. 

Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Grupa CSL wzięli udział w 
targach dla studentów zorganizowanych przez Szczecin Floating Garden. 

15 listopada 2022 r. 

Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Spectre Solutions wzięli 
udział w Expo Agrofuturo w Bogocie.  

15 -16 listopada 2022 r. 

Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja LUG Light Factory wzięli 
udział w targach Architect Work w Warszawie – ekskluzywnym wydarzeniu 
branżowym dla architektów i projektantów wnętrz.  

16 listopada 2022 r. 

Spotkanie z Przewodniczącym Polsko-Kazachstańskiej Izby Gospodarczej. 
Omówiono relacje gospodarcze polskiego biznesu z Kazachstanem. 
Doświadczenia inwestycyjne polskich firm na terenie Kazachstanu. Stan 
modernizacji kazachskiego rolnictwa. 

16 listopada 2022 r. 

Firma członkowska Izby Polska-Azja MENTOR S.A. zorganizowała konferencję 
„Era post-covidowa w szpitalach – ryzyka i wyzwania” w Katowicach.  

16-17 listopada 2022 r. 

Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja BKT Elektronik w ramach 
Akademii BKT Elektronik poprowadzili szkolenie poświęcone technologiom 
dedykowanym systemom transmisji danych oraz DataCenter.  

16-18 listopada 2022 r. 

Międzynarodowy Kongres i Targi Pharma Uzbekistan & Central Asia, w 
Taszkiencie. 
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17 listopada 2022 r. 

Uczelnia Łukaszewski, członek Izby Polska-Azja, zorganizowała 
Międzynarodową Konferencję Naukową „Media a polityka w świecie XX i XXI 
wieku” w Warszawie. 

17 listopada 2022 r. 

Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Relopack wzięli udział w 
15th Global Supply Chain & Logistics Summit, podczas której zaprezentowali 
aplikację, która ułatwia mocowanie na jednostkach transportowych „ReloFix”. 

17 listopada 2022 r. 

Firma członkowska Izby Polska-Azja TÜV SÜD Polska zorganizowała webinar 
„Śniadanie z ekspertem: certyfikacja zrównoważonej produkcji biopaliw, 
biomasy i biopłynów wg KZR INIG”. 

18 listopada 2022 r. 

Firma członkowska Izby Polska-Azja wydawca magazynu „Production Manager” 
zorganizowała wydarzenie on-line „Równowaga w produkcji – to czym 
produkujesz ma znaczenie”. 

19-20 listopada 2022 r. 

W Targi Kielce odbyła się Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych CACIB 
oraz Klubowa Wystawa Terierów połączona z Targami Artykułów dla Zwierząt 
Domowych ZOO SALON. 

21-25 listopada 2022 r. 

Firma członkowska Izby Polska-Azja TÜV SÜD Polska zorganizowała szkolenie 
„Kontroler jakości zabezpieczeń antykorozyjnych” w Chorzowie.  

22 listopada 2022 r. 

Firma członkowska Izba Polska-Azja ACTION S.A. zorganizowała webianrium 
„Stan branży fotowoltaicznej”. 

 

 

23 listopada 2022 r. 

Globalna Konferencja Inwestycyjna w rejonie Wielkiej Zatoki. 

23 listopada 2022 r. 
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Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Pronar wzięli udział w 
targach Agraria Wels 2022 w Austrii.  

24-26 listopada 2022 r. 

 XI CHINA HOMELIFE w Ptak Warsaw Expo. 

24 listopada 2022 r. 

7th Asia-Europe International Transport and Logistics Cooperation Forum. 

24 listopada 2022 r. 

Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Grupa CSL wzięli udział w 
Polsko-Niemieckim Dniu „To share knowledge and experience”.  

24 listopada 2022 r. 

Firma członkowska Izby Polska-Azja wydawca magazynu „Transport Manager” 
zorganizowała webinar „Słoń a sprawa polska, czyli telematyczne sposoby na 
galopujące koszty działalności transportowej”. 

24-25 listopada 2022 r. 

W Targi Kielce odbyło się IDE – Świat Pomiarów – wydarzenie poświęcone 
nowoczesnym technikom dronowym i wykorzystaniu ich w pomiarach 
wykonywanych m.in. w geodezji, budownictwie, branży energetycznej, czy 
gospodarce nieruchomościami. 

25 listopada 2022 r. 

Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Targi Kielce, jako 
organizator największych targów poświęconych odnawialnym źródłom energii 
ENEX, wzięli udział w NOWA ENERGIA – 7. Regionalne Forum Ekonomiczne.  

25 listopada 2022 r. 

Forum Gospodarcze Foshan Polska w Warsaw EXPO Ptak. Spotkanie 
kierownictwa delegacji Miasta Foshan w GD Poland z kierownictwami Chińsko-
Polskiej Izby Gospodarczej, Izby Polska-Azja, Stowarzyszeniem Chińskich Firm w 
Polsce.  

25-26 listopada 2022 r. 

Przedstawiciele Uczelni Łukaszewski, członka Izby Polska-Azja, wzięli udział w 
Konferencji „Stop WAR” w norweskim Hovik. 

26 listopada 2022 r. 
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Przedstawiciele Uczelni Łukaszewski, członka Izby Polska-Azja, wzięli udział w 
Konferencji dla aktywnych kobiet w Oslo. 

26 listopada 2022 r. 

W Targi Kielce odbył się X Festiwal Piosenki Poetyckiej i Turystycznej „Przy 
Kominku”.  

27 listopada 2022 r. 

W Targi Kielce odbyła się kolejna edycja Targów Ślubnych.  

28 listopada 2022 r. 

Spotkanie Prezesem Stowarzyszenia Współpracy Polska Wschód Józefem 
Bryllem. Omówienie wniosków ze spotkań z uzbeckimi firmami tekstylnymi i 
odzieżowymi, analiza ofert firm kazachskich. 

28 listopada 2022 r. 

W siedzibie firmy członkowskiej Izby Polska-Azja EuroEnergoCommerce 
spotkanie Sekcji Azja Centralna. Omówiono przygotowania do przyjazdy 
przedstawicieli firm kazachskich i uzbeckich do Polski na początku grudnia. 

28 listopada 2022 r. 

W siedzibie Ambasady Uzbekistanu spotkanie z JE Ambasadorem. Omówiono 
przygotowania do środowego (30 listopada) spotkania polskich firm z 
Ministrem Spraw Zagranicznych Uzbekistanu. 

28 listopada 2022 r. 

W siedzibie Hansei omówienie zestawu firm z dużym doświadczeniem we 
współpracy na budowach inwestycji koreańskich w Polsce. Przygotowanie do 
roboczych spotkań z koreańskimi firmami z Projektu Atomowego. 
28 listopada 2022 r. 

Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja UNIA wzięli udział w 
targach „Agrama Bern” w Szwajcarii. 

 

29 listopada 2022 r. 

Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Pronar wzięli udział w 
targach Agromek w Danii.  

30 listopada 2022 r. 
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W Ambasadzie Uzbekistanu przedstawiciele Izby Polska-Azja wzięli udział w 
spotkaniu z Ministrem Spraw Zagranicznych Uzbekistanu. 

30 listopada 2022 r. 

Przedstawiciel firmy członkowskiej Izby Polska-Azja ACTION S.A. wziął udział w 
konferencji GigaConPV, gdzie przedstawił prezentację o samochodach 
elektrycznych.  

30 listopada – 1 grudnia 2022 r. 

Firma członkowska Izby Polska-Azja Grupa CSL była organizatorem konferencji 
„Intermodal in Poland 2022” – największego wydarzenia świata logistyki w 
województwie zachodniopomorskim.  

 

Medialne wystąpienia Prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja 
Janusza Piechocińskiego 

Wywiad dla Rzeczpospolita „Za PiS importowano więcej węgla z Rosji niż za 
PO”: 

https://www.rp.pl/polityka/art37353321-janusz-piechocinski-za-pis-
importowano-wiecej-wegla-z-rosji-niz-za-po 

Wywiad dla www.portaltsl.pl „Jesteśmy zależni od wydarzeń w światowym 
transporcie”: 

https://portaltsl.pl/transport/jestesmy-zalezni-od-wydarzen-w-swiatowym-
transporcie/ 

Wywiad dla Świat Rolnika „W relacjach handlowych nie bądźmy romantykami”: 

https://swiatrolnika.info/opinie/wywiady/janusz-piechocinski-w-relacjach-z-
chinami-polski-rzad-musi-byc-konsekwentny.html 

Artykuł dla Kurier Kolejowy o wyborach w Kazachstanie: 

https://kurier-kolejowy.pl/aktualnosci/41259/janusz-piechocinski--republika-
kazachstan-po-wyborach-prezydenckich.html 

Wywiad dla Onet Rano: 

https://www.onet.pl/video/programy/byl-w-rzadzie-po-psl-przestrzega-
kaczynskiego/jrpykls,6c2ea0e6 

Wywiad dla www.wnp.pl „Za dużo bicia piany i polityki wokół górnictwa i 
energetyki”: 

https://www.rp.pl/polityka/art37353321-janusz-piechocinski-za-pis-importowano-wiecej-wegla-z-rosji-niz-za-po
https://www.rp.pl/polityka/art37353321-janusz-piechocinski-za-pis-importowano-wiecej-wegla-z-rosji-niz-za-po
http://www.portaltsl.pl/
https://portaltsl.pl/transport/jestesmy-zalezni-od-wydarzen-w-swiatowym-transporcie/
https://portaltsl.pl/transport/jestesmy-zalezni-od-wydarzen-w-swiatowym-transporcie/
https://swiatrolnika.info/opinie/wywiady/janusz-piechocinski-w-relacjach-z-chinami-polski-rzad-musi-byc-konsekwentny.html
https://swiatrolnika.info/opinie/wywiady/janusz-piechocinski-w-relacjach-z-chinami-polski-rzad-musi-byc-konsekwentny.html
https://kurier-kolejowy.pl/aktualnosci/41259/janusz-piechocinski--republika-kazachstan-po-wyborach-prezydenckich.html
https://kurier-kolejowy.pl/aktualnosci/41259/janusz-piechocinski--republika-kazachstan-po-wyborach-prezydenckich.html
https://www.onet.pl/video/programy/byl-w-rzadzie-po-psl-przestrzega-kaczynskiego/jrpykls,6c2ea0e6
https://www.onet.pl/video/programy/byl-w-rzadzie-po-psl-przestrzega-kaczynskiego/jrpykls,6c2ea0e6
http://www.wnp.pl/
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https://www.wnp.pl/gornictwo/piechocinski-za-duzo-bicia-piany-i-polityki-
wokol-gornictwa-i-energetyki,650078.html 

Wywiad dla Newseria Biznes „Polskie firmy szukają nowych korytarzy 
transportowych do Chin. Nasz bilans handlowy z Państwem Środka pogorszył 
się z powodu COVID-u i wojny”: 

Polskie firmy szukają nowych korytarzy transportowych do Chin. Nasz bilans 
handlowy z Państwem Środka pogorszył się z powodu COVID-u i wojny - 
Wszystkie newsy - Newseria Biznes 
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