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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.  

  

26 stycznia 2023 r., „Biznesowe perspektywy w Wolnej Strefie Ekonomicznej 

Alat (AFEZ) w Republice Azerbejdżanu”, Warszawa 

W imieniu J.E. Nargiz Gurbanovej Ambasador Azerbejdżanu w Polsce oraz 

Valeha Alasgarova Prezesa Wolnej Strefy Ekonomicznej Alat (AFEZ) zapraszamy 

do wzięcia udziału w prezentacji „Biznesowe perspektywy w Wolnej Strefie 

Ekonomicznej Alat (AFEZ) w Republice Azerbejdżanu”, która odbędzie się 26 

stycznia 2023 roku o godz. 10.30 w Hotelu InterContinental w Warszawie (ul. 

Emilii Plater 49). 

AFEZ to specjalna strefa ekonomiczna aktywnie zaangażowana w rozwiązania 

biznesowe zorientowane na inwestorów, które przyciągają, zabezpieczają i 

wspierają tworzenie i rozwój przedsiębiorstw zajmujących się produkcją o 

wysokiej wartości dodanej, zorientowaną na eksport i usługami w obrocie 

międzynarodowym. AFEZ zapewnia inwestorom wyjątkowe środowisko, 
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zapewniając zachęty fiskalne i pozafiskalne oraz dobrze ugruntowaną 

infrastrukturę, poprzez niezależne ramy prawne i organ regulacyjny. 

  

Więcej o Wolnej Strefie Ekonomicznej Alat (AFEZ) na stronie www.afez.az). 

  

Program wydarzenia: 

10.30 Otwarcie wydarzenia: Valeh Alasgarov, Prezes Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej Alat; 

Przemówienie J.E. Nargiz Gurbanovej Ambasador Azerbejdżanu w Polsce; 

Prezentacja filmu o AFEZ; 

Sesja Q & A; 

Networking. 

  

Rejestracja na adres info@polandasia.com. 

 

Sekcja Edukacja  

Stanisław Zygmunt, Przewodniczący Sekcji Edukacja 

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem w Warszawie oraz AON. 

Wieloletni urzędnik centralnej administracji rządowej. Obecnie Prorektor do 

spraw studenckich, kadr i jakości kształcenia Uczelni Łukaszewski. 

 

Członek Izby Polska Azja przysłał zapytanie dot. poniższych komponentów i 

szuka dostawcy: 

- komputery przemysłowe 

- czujniki fotoelektryczne 

- półprzewodniki 

kontakt: info@polandasia.com 

 

http://www.afez.az/
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Nowa malezyjska norma (MS) dotycząca wymagań dotyczących zawodu halal 

(Halal Industry). MS 2691: 2021 jest przeznaczony do użytku przez każdą osobę, 

która chce świadczyć usługi i / lub wiedzę specjalistyczną w branży halal. Do 

pobrania: https://mysol.jsm.gov.my 

 

Nowy członek Izby 

TIAS Sp. z o.o. Sp.k. 

TIAS jest siecią Kancelarii, która specjalizuje się w usługach finansowych i 

prawnych dla klientów polskich i zagranicznych, ze szczególnym 

uwzględnieniem rynku azjatyckiego – w swoim portfolio ma ponad 150 

klientów z tej części świata. Wyspecjalizowane departamenty TIAS: księgowy, 

prawny, podatkowy, a także kadry i płace kompleksowo oraz skutecznie 

odpowiadają na wszystkie potrzeby klientów, pomagając w bezpiecznym 

prowadzeniu i rozwijaniu biznesu. Ponadto, firma zajmuje się konsultingiem w 

zakresie prawa gospodarczego oraz zarządzaniem projektami inwestycyjnymi. 

Wiedza, globalne doświadczenie oraz międzynarodowy zespół ponad 100 

ekspertów są największą siłą Kancelarii. TIAS oferuje kompleksowe, a 

jednocześnie indywidualne podejście. To, co wyróżnia Kancelarię to także 

dedykowane help deski, które na co dzień wspierają klientów w języku polskim, 

angielskim, chińskim i koreańskim. Ponadto, China Desk i Korean Desk są 

mocno zaangażowane w promowanie kultury azjatyckiej w Polsce.  

Eksperci Kancelarii TIAS regularnie reprezentują Polskę na arenie 

międzynarodowej, uczestnicząc w misjach gospodarczych. W 2022 wystąpili z 

prelekcją podczas Polsko-Koreańskiego Forum Biznesowego w Seulu, a także 

Polsko-Tajlandzkiego Forum Biznesowego w Bangkoku, przybliżając 

uczestnikom prawne i podatkowe aspekty prowadzenia biznesu w 

Polsce. Ponadto, od 2022 roku TIAS jest Partnerem Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu, aktywnie wpierając UE w projektach o 

charakterze edukacyjnym i rozwojowym, dotyczącym różnic kulturowych w 

nowoczesnym biznesie i consultingu. 

  

https://t.co/KjUMQuQW7d
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Kancelaria TIAS jest także partnerem oraz członkiem światowej organizacji 

Antea Group –międzynarodowej organizacji, która zrzesza firmy opierające się 

na najwyższych standardach pracy w zakresie audytów, konsultacji, doradztwa 

podatkowego i prawa. 

TIAS Sp. z o.o. Sp.k. 

ul. Krucza 68/9, 53-411 Wrocław 

e-mail: office@tias.pl 

www.tias.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 

Lista dostępnych do wynajęcia magazynów 7r S.A.: 

https://www.7rsa.pl/magazyny 

 

a.hartrodt Polska 

a.hartrodt została uhonorowana po raz kolejny wyróżnieniem „Gazela Biznesu 

2022” dla najbardziej dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw w Polsce w 

23. edycji rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich firm Pulsu 

Biznesu.  

 

ACTION S.A. 

mailto:office@tias.pl
http://www.tias.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
https://www.7rsa.pl/magazyny
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ACTION S.A. zostało wyróżnione w TOP 10 w kategorii „IT, telekomunikacja i 

nowe media” na „Liście 2000” przedstawiającej największe polskie firmy pod 

względem przychodów ze sprzedaży w roku 2021 zorganizowaną przez 

Rzeczpospolita.  

Więcej: https://www.action.pl/pl/aktualnosci/ACTION-S.A.-wyroznione-w-TOP-

10-w-kategorii-IT-telekomunikacja-i-nowe-media-na-Liscie-2000 

 

Colliers Polska 

Wrocławski biurowiec Wratislavia Tower, którego właścicielem jest Futureal 

Investment Partners, spółka z grupy Futureal, przejdzie metamorfozę. Jej 

podstawą będą trzy filary: modernizacja urządzeń technicznych, poprawa 

wizerunku obiektu, która zakłada odnowienie recepcji, fasady i części 

wspólnych budynku biurowego, oraz transformacja wnętrza lobby kina Nowe 

Horyzonty, działającego w budynku od 17 lat. Za komercjalizację nieruchomości 

odpowiada firma Colliers. 

Więcej: https://www.colliers.com/pl-pl/news/unowoczesnienie-

wroclawskiego-biurowca-rewitalizacja-wratislavia-tower 

Colliers przejęła w zarządzanie kolejne obiekty biurowe należące do spółki joint 

venture funduszu Investika realitní fond i Bud Holdings – Łużycka Office Park i 

sąsiadujący z nim Łużycka Plus, zlokalizowane w Gdyni. Tym samym w 

Trójmieście pod opiekę zarządców Colliers trafiło już sześć projektów 

biurowych. Dodatkowo eksperci z regionalnego biura firmy będą 

odpowiedzialni za wsparcie właściciela w komercjalizacji nieruchomości. 

Więcej: https://www.colliers.com/pl-pl/news/colliers-przejmuje-w-

zarzadzanie-luzycka-office-park-i-luzycka-plus 

Colliers, wiodąca firma doradcza na rynku nieruchomości komercyjnych, 

przejęła w zarządzanie trzy budynki w miastach regionalnych – Carbon Tower 

we Wrocławiu oraz Ocean Office Park A i Tischnera Office w Krakowie – 

o łącznej powierzchni 66 tys. mkw. 

 

https://www.action.pl/pl/aktualnosci/ACTION-S.A.-wyroznione-w-TOP-10-w-kategorii-IT-telekomunikacja-i-nowe-media-na-Liscie-2000
https://www.action.pl/pl/aktualnosci/ACTION-S.A.-wyroznione-w-TOP-10-w-kategorii-IT-telekomunikacja-i-nowe-media-na-Liscie-2000
https://www.colliers.com/pl-pl/news/unowoczesnienie-wroclawskiego-biurowca-rewitalizacja-wratislavia-tower
https://www.colliers.com/pl-pl/news/unowoczesnienie-wroclawskiego-biurowca-rewitalizacja-wratislavia-tower
https://www.colliers.com/pl-pl/news/colliers-przejmuje-w-zarzadzanie-luzycka-office-park-i-luzycka-plus
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Więcej: https://www.colliers.com/pl-pl/news/nowe-nieruchomosci-pod-

opieka-colliers 

Colliers podsumowuje najważniejsze wydarzenia i trendy 2022 r. na rynku 

biurowym i dzieli się prognozami na kolejne 12 miesięcy.  

Wybuch wojny w Ukrainie, związana z tym niepewna sytuacja społeczno-

polityczna, nowe przepisy prawne w zakresie zrównoważonego rozwoju firm 

oraz wyzwania związane z nowymi modelami pracy – to czynniki, które mocno 

wpłynęły na rynek nieruchomości, także biurowych, w 2022 roku. I wciąż będą 

na niego oddziaływać. Eksperci Colliers przygotowali zestawienie 

najważniejszych wydarzeń i trendów w mijającym roku, a także prognozy na 

2023 r. 

Więcej: https://www.colliers.com/pl-pl/news/tym-zyl-rynek-biurowy-w-2022-

roku 

Pomimo zmian, jakie zaszły w gospodarce światowej oraz geopolityce, rynek 

powierzchni przemysłowo-logistycznej w Polsce znajduje się w bardzo dobrej 

kondycji. Zarówno właściciele obiektów, jak i najemcy szybko dostosowali się 

do nowej sytuacji, co gwarantuje dalszy rozwój tego sektora. Eksperci firmy 

Colliers wybrali najważniejsze wydarzenia na rynku nieruchomości 

przemysłowo-logistycznych w 2022 r. i trendy, które będą kształtować rynek 

w nadchodzącym roku. 

Więcej: https://www.colliers.com/pl-pl/news/to-byl-dobry-rok-dla-magazynow 

Stabilizacja na globalnym rynku nieruchomości w połowie 2023 – od jakich 

czynników zależy tempo powrotu do normy? Wyniki badania 

przeprowadzonego przez firmę Colliers wskazują na możliwość pogorszenia 

się sytuacji przed jej ustabilizowaniem, z zastrzeżeniem że poszczególne rynki 

i sektory będą zmieniać się w różnym tempie. 

Więcej: https://www.colliers.com/pl-pl/news/stabilizacja-na-globalnym-rynku-

nieruchomosci-w-polowie-2023-roku 

 

CSL 

https://www.colliers.com/pl-pl/news/nowe-nieruchomosci-pod-opieka-colliers
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P. Hołowacz, dyrektor ds. rozwoju Grupy CSL otrzymał nagrodę Menadżer Roku 

2022 w kategorii „Skala Działalności”.  

Artykuł o Grupie CSL w „Monitor Rynkowy”: 

https://monitorrynkowy.pl/csl-zwinny-partner-w-

logistyce/?fbclid=IwAR1bswGDKh45qi3q_IckBb3O5icy-

umX5KIrNkFpluBFxCQPRTUCozowh_8 

Komentarz P. Hołowacza, dyrektora ds. rozwoju Grupy CSL dla RMF FM na 

temat sklepów internetowych i logistyki: 

https://www.rmf24.pl/regiony/szczecin/news-sklepy-internetowe-czyszcza-

magazyny-ruch-przed-swietami-

mni,nId,6477242?fbclid=IwAR27NdekODDDo9UIx0N3lVAb56OhkolU7bd_dkP5

UytALYnXz0EjRJH-e6E#crp_state=1 

Komentarz P. Hołowacza, dyrektora ds. rozwoju Grupy CSL dla Rzeczpospolita 

na temat sklepów internetowych i logistyki: 

https://logistyka.rp.pl/produkty-i-uslugi/art37631511-maleje-dynamika-

wzrostu-e-handlu-firmy-tej-branzy-czyszcza-

magazyny?fbclid=IwAR3zOVedRugU4cf-

dXRM3KioRD7e7lBK8okFq12Zy7IeCZRj5zdiSMOkKJA 

 

Droplo 

Komentarz CEO Droplo T. Cincio dla Onet i Forbes Polska na temat rozwoju 

branży e-commerce w Polsce. 

Więcej: https://www.onet.pl/biznes/forbes/sprzedaz-online-siega-zenitu-

potrzebne-sa-nowe-miejsca-na-

magazyny/3nb00d9,1f375b38?fbclid=IwAR2FFcG8mQYs3ihzejaCV7SDVxDhhChJ

4VtR5rwi5LEFIiCKZ-dNOWqyQ10 

 

ESE Entertainment 
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Wywiad CEO ESE Entertainment K. Wasieli dla Entrepreneur o planach firmy i 

ścieżce rozwoju: 

https://www.entrepreneur.com/en-au/leadership/this-entrepreneur-is-

building-a-gaming-empire-and-

heres/440189?fbclid=IwAR2Gjw_BNuvqk4qWQo13lcCyhKnJCxr6tH5CRvDlLsRA

PWs6FHvGTiDm_zg 

Podsumowanie działań firmy Frenzy należącej do grupy ESE Entertainment w 

2022 roku: 

Aby zaspokoić oczekiwania kibiców i zawodników, firma Frenzy zorganizowała 5 

turniejów esportowych pod szyldem Ultraliga, których sumaryczna oglądalność 

przekroczyła 10 mln wyświetleń i 3,5 mln obejrzanych godzin . W 2022 roku 

firma zadbała również o dwa finały LAN z udziałem publiczności i oficjalne 

watch party, które przyciągnęły setki fanów League of Legends. 

 

GD Poland 

Lista wystawców i produktów sprzedawanych w Centrum GD Poland i on-line: 

https://gdonline.pl 

 

LUG Light Factory 

Artykuł LUG Light Factory o oświetleniu przemysłowym dla „Lider Budowlany”: 

https://www.liderbudowlany.pl/artykul/wyposazenie-

wnetrz/oswietlenie/oswietlenie-przemyslowe-

producent/?fbclid=IwAR1swns0I38-

Be03gH3VKs798aU4WRFupGXYa3GpYP_gf6fq-NPFAH3fRBQ 

LUG otrzymała Srebrną Nagrodę w kategorii „Innowacja w obszarze ESG” w 

prestiżowym konkursie „Lider ESG” organizowanym przez NN Investment 

Partners TFI, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz PwC Polska.  

https://www.entrepreneur.com/en-au/leadership/this-entrepreneur-is-building-a-gaming-empire-and-heres/440189?fbclid=IwAR2Gjw_BNuvqk4qWQo13lcCyhKnJCxr6tH5CRvDlLsRAPWs6FHvGTiDm_zg
https://www.entrepreneur.com/en-au/leadership/this-entrepreneur-is-building-a-gaming-empire-and-heres/440189?fbclid=IwAR2Gjw_BNuvqk4qWQo13lcCyhKnJCxr6tH5CRvDlLsRAPWs6FHvGTiDm_zg
https://www.entrepreneur.com/en-au/leadership/this-entrepreneur-is-building-a-gaming-empire-and-heres/440189?fbclid=IwAR2Gjw_BNuvqk4qWQo13lcCyhKnJCxr6tH5CRvDlLsRAPWs6FHvGTiDm_zg
https://www.entrepreneur.com/en-au/leadership/this-entrepreneur-is-building-a-gaming-empire-and-heres/440189?fbclid=IwAR2Gjw_BNuvqk4qWQo13lcCyhKnJCxr6tH5CRvDlLsRAPWs6FHvGTiDm_zg
https://www.facebook.com/FrenzyGG?__cft__%5B0%5D=AZWrI_4QilBvB_JhyBlbtnDKyvC22C_mgxnOjWws6eynBj5mw0wZXC-VqKmclyh4vbpYpnFO5aAXnfvWaS9bqd5aliZlud9m2QfCxXJq1y6L-KLgSiakdKMyqdTQZ0uh6I93G0rQuw2wanYq7QSUOiOL3sSIekVAg5q0XxGF4bAXCtrmzvDUEINfN3GGiSdRzwS18jcJWK3gKWbTXfeACxu8&__tn__=-%5DK-y-R
https://www.facebook.com/leagueoflegends/?__cft__%5B0%5D=AZWrI_4QilBvB_JhyBlbtnDKyvC22C_mgxnOjWws6eynBj5mw0wZXC-VqKmclyh4vbpYpnFO5aAXnfvWaS9bqd5aliZlud9m2QfCxXJq1y6L-KLgSiakdKMyqdTQZ0uh6I93G0rQuw2wanYq7QSUOiOL3sSIekVAg5q0XxGF4bAXCtrmzvDUEINfN3GGiSdRzwS18jcJWK3gKWbTXfeACxu8&__tn__=kK-y-R
https://gdonline.pl/
https://www.liderbudowlany.pl/artykul/wyposazenie-wnetrz/oswietlenie/oswietlenie-przemyslowe-producent/?fbclid=IwAR1swns0I38-Be03gH3VKs798aU4WRFupGXYa3GpYP_gf6fq-NPFAH3fRBQ
https://www.liderbudowlany.pl/artykul/wyposazenie-wnetrz/oswietlenie/oswietlenie-przemyslowe-producent/?fbclid=IwAR1swns0I38-Be03gH3VKs798aU4WRFupGXYa3GpYP_gf6fq-NPFAH3fRBQ
https://www.liderbudowlany.pl/artykul/wyposazenie-wnetrz/oswietlenie/oswietlenie-przemyslowe-producent/?fbclid=IwAR1swns0I38-Be03gH3VKs798aU4WRFupGXYa3GpYP_gf6fq-NPFAH3fRBQ
https://www.liderbudowlany.pl/artykul/wyposazenie-wnetrz/oswietlenie/oswietlenie-przemyslowe-producent/?fbclid=IwAR1swns0I38-Be03gH3VKs798aU4WRFupGXYa3GpYP_gf6fq-NPFAH3fRBQ
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MBB Logistics 

MBB Logistics już po raz dziesiąty otrzymała od firmy eBay nagrodę „ebay Best 

Warehouse Adoption Award 2022”. 

Poradnik MBB Logistics „Operator logistyczny: jakie zadania do niego należą?”: 

https://mbblogistics.pl/operator-logistyczny/?fbclid=IwAR2P-

5rhf4l_b8Q_JQlG6zLcdlzzzmHIpXVLRdqGh_TG9NZL9XAgdgANCZQ 

 

Mac Auditor 

Artykuł Mac Auditor na temat Europejskich Standardów Sprawozdawczości w 

zakresie Zrównoważonego Rozwoju (ESRS): 

https://macauditor.pl/aktualnosci/sprawozdawczosc-w-zakresie-

zrownowazonego-rozwoju-

416?fbclid=IwAR22jo6Lb_TPCtn9hWbIvQ4RJ76yzr60MkRzG1Vke7gL4kb2_fHFB

WjjRvE 

 

Maxon Nieruchomości 

Artykuł Maxon Nieruchomosci „Podatek od nieruchomości w 2023 roku”: 

https://www.maxon.pl/aktualnosci/podatek-od-nieruchomosci-w-2023-roku 

Artykuł Maxon Nieruchomości „Zameldowanie lokatorów przy wynajmie 

mieszkania”: 

https://www.maxon.pl/aktualnosci/zameldowanie-lokatorow-przy-wynajmie-

mieszkania 

Komentarz przedstawiciela Maxon Nieruchomości A. Skirmutta dla 

Rzeczpospolita o kosztach związanych z zakupem i eksploatacją nieruchomości: 

https://www.rp.pl/nieruchomosci/art37572041-nie-wydac-fortuny-na-

rachunki?fbclid=IwAR3jrpMkBQ3bR7XzbKKcbo3E-

ff2bKRyMeXD7vT4Vzjy0hA9Rajyl2t3uok 

https://mbblogistics.pl/operator-logistyczny/?fbclid=IwAR2P-5rhf4l_b8Q_JQlG6zLcdlzzzmHIpXVLRdqGh_TG9NZL9XAgdgANCZQ
https://mbblogistics.pl/operator-logistyczny/?fbclid=IwAR2P-5rhf4l_b8Q_JQlG6zLcdlzzzmHIpXVLRdqGh_TG9NZL9XAgdgANCZQ
https://macauditor.pl/aktualnosci/sprawozdawczosc-w-zakresie-zrownowazonego-rozwoju-416?fbclid=IwAR22jo6Lb_TPCtn9hWbIvQ4RJ76yzr60MkRzG1Vke7gL4kb2_fHFBWjjRvE
https://macauditor.pl/aktualnosci/sprawozdawczosc-w-zakresie-zrownowazonego-rozwoju-416?fbclid=IwAR22jo6Lb_TPCtn9hWbIvQ4RJ76yzr60MkRzG1Vke7gL4kb2_fHFBWjjRvE
https://macauditor.pl/aktualnosci/sprawozdawczosc-w-zakresie-zrownowazonego-rozwoju-416?fbclid=IwAR22jo6Lb_TPCtn9hWbIvQ4RJ76yzr60MkRzG1Vke7gL4kb2_fHFBWjjRvE
https://macauditor.pl/aktualnosci/sprawozdawczosc-w-zakresie-zrownowazonego-rozwoju-416?fbclid=IwAR22jo6Lb_TPCtn9hWbIvQ4RJ76yzr60MkRzG1Vke7gL4kb2_fHFBWjjRvE
https://www.maxon.pl/aktualnosci/podatek-od-nieruchomosci-w-2023-roku
https://www.maxon.pl/aktualnosci/zameldowanie-lokatorow-przy-wynajmie-mieszkania
https://www.maxon.pl/aktualnosci/zameldowanie-lokatorow-przy-wynajmie-mieszkania
https://www.rp.pl/nieruchomosci/art37572041-nie-wydac-fortuny-na-rachunki?fbclid=IwAR3jrpMkBQ3bR7XzbKKcbo3E-ff2bKRyMeXD7vT4Vzjy0hA9Rajyl2t3uok
https://www.rp.pl/nieruchomosci/art37572041-nie-wydac-fortuny-na-rachunki?fbclid=IwAR3jrpMkBQ3bR7XzbKKcbo3E-ff2bKRyMeXD7vT4Vzjy0hA9Rajyl2t3uok
https://www.rp.pl/nieruchomosci/art37572041-nie-wydac-fortuny-na-rachunki?fbclid=IwAR3jrpMkBQ3bR7XzbKKcbo3E-ff2bKRyMeXD7vT4Vzjy0hA9Rajyl2t3uok
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Wywiad z Prezesem Maxon Nieruchomości J. Irackim na temat kredytów 

hipotecznych dla Raport Rynek Nieruchomości Forbes: 

https://morizon-gratka.pl/wp-content/uploads/2022/11/RAPORT-4-2022.pdf 

 

Mentor S.A. 

Mentor S.A. wraz z Politechniką Częstochowską przygotował kolejną edycję 

raportu dotyczącą postrzegania Pracowniczych Planów Kapitałowych: 

https://www.mentor.pl/aktualnosci/ppk-raport-z-badania-2022 

 

Morska Agencja Gdynia  

28 grudnia 1950 roku podjęto decyzję o powołaniu Morskiej Agencji w Gdyni, 

która miała rozpocząć działalność od 1 stycznia 1951 roku. Na początku, 

reprezentowała zagraniczne linie żeglugowe, armatorów i kluby 

ubezpieczeniowe (P&I), a także świadczyła usługi agencyjne dla statków obcych 

bander przypływających do polskich portów. 

 

Pronar  

Zaledwie pół roku po uruchomieniu nowej hali produkcyjnej w Siemiatyczach 

Pronar otworzył kolejne trzy w Narwi (pow. hajnowski), gdzie mieści się 

również siedziba główna firmy. Pozwala to na dalsze zwiększenie mocy 

produkcyjnych, a w konsekwencji umocnienie pozycji marki w Polsce i ponad 80 

innych krajach, gdzie firma eksportuje swoje maszyny i komponenty. 

Przybędzie też nowych miejsc pracy. 

Pierwsza z otwartych hal stanowi część Fabryki Nr. 1 i będą w niej powstawały 

elementy z tworzyw sztucznych na bazie poliestrów. Druga z hal została 

przeznaczona do produkcji maszyn do zbioru zielonek i organizacyjnie jest 

częścią Fabryki w Strabli, która istnieje od 2008 r. Dzięki zwiększeniu 

powierzchni całego zakładu, Pronar zintensyfikuje produkcję 

wielkogabarytowych maszyn zielonkowych, wśród których są m.in. ponad 10-

https://morizon-gratka.pl/wp-content/uploads/2022/11/RAPORT-4-2022.pdf
https://www.mentor.pl/aktualnosci/ppk-raport-z-badania-2022
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metrowe kosiarki dyskowe czy jedyne jak dotąd produkowane w Polsce 

czterokaruzelowe zgrabiarki. 

Trzecia z hal to zupełnie nowy rozdział w historii firmy. Jest to zupełnie nowy 

zakład produkcyjny (Fabryka nr. 4 w Narwi), gdzie będą powstawały nie 

produkowane dotąd przez nią komponenty – elektryczne wiązki kablowe. 

Znajdą one zastosowanie w maszynach Pronaru (rolniczych, komunalnych 

i recyklingowych), a także będą oferowane podmiotom na rynku krajowym 

i zagranicznym. Podobnie jak osie, układy jezdne, elementy hydrauliki 

i pneumatyki czy koła tarczowe, które firma z Narwi regularnie dostarcza 

największym światowym koncernom. 

W nowo powstałych halach pracę łącznie znajdzie blisko 200 osób. Dołączą oni 

do liczącej już ponad 3000 osób firmowej kadry, co umocni pozycję Pronaru na 

czele największych pracodawców w woj. podlaskim. Nowe etaty przewidziane 

są także po zakończeniu kolejnej inwestycji – w budynku administracyjnym 

powstającym obok siedziby głównej w Narwi. 

 

Seris Konsalnet 

Wywiad Prezesa Zarządu Sersi Konsalnet Cleaning A. Chodacza dla 

Rzeczpospolita na temat kondycji branży usług czystości podczas wysokiej 

inflacji: 

https://firma.rp.pl/biznes/art37503811-z-coraz-drozszego-sprzatania-nie-

mozna-zrezygnowac?fbclid=IwAR1dkT-

1HEfhsH7Nq6D8nq1Wl4So0HIc1CCPnJIbJUMeGmduDdA6bFZDHCU 

 

Symlog  

Informacje transportowe Symlog z Nowego Jedwabnego Szlaku: 

https://symlog.eu/aktualnosci/wiadomosci-z-nowego-jedwabnego-szlaku-13-

grudzien-2022/?fbclid=IwAR3sYItCxgWoj5-

BhP1u7J_EKMi1sgYkjCRoDF551kLTbwQ5GKO3ayOduNA 

Informacje transportowe Symlog z Nowego Jedwabnego Szlaku: 

https://firma.rp.pl/biznes/art37503811-z-coraz-drozszego-sprzatania-nie-mozna-zrezygnowac?fbclid=IwAR1dkT-1HEfhsH7Nq6D8nq1Wl4So0HIc1CCPnJIbJUMeGmduDdA6bFZDHCU
https://firma.rp.pl/biznes/art37503811-z-coraz-drozszego-sprzatania-nie-mozna-zrezygnowac?fbclid=IwAR1dkT-1HEfhsH7Nq6D8nq1Wl4So0HIc1CCPnJIbJUMeGmduDdA6bFZDHCU
https://firma.rp.pl/biznes/art37503811-z-coraz-drozszego-sprzatania-nie-mozna-zrezygnowac?fbclid=IwAR1dkT-1HEfhsH7Nq6D8nq1Wl4So0HIc1CCPnJIbJUMeGmduDdA6bFZDHCU
https://symlog.eu/aktualnosci/wiadomosci-z-nowego-jedwabnego-szlaku-13-grudzien-2022/?fbclid=IwAR3sYItCxgWoj5-BhP1u7J_EKMi1sgYkjCRoDF551kLTbwQ5GKO3ayOduNA
https://symlog.eu/aktualnosci/wiadomosci-z-nowego-jedwabnego-szlaku-13-grudzien-2022/?fbclid=IwAR3sYItCxgWoj5-BhP1u7J_EKMi1sgYkjCRoDF551kLTbwQ5GKO3ayOduNA
https://symlog.eu/aktualnosci/wiadomosci-z-nowego-jedwabnego-szlaku-13-grudzien-2022/?fbclid=IwAR3sYItCxgWoj5-BhP1u7J_EKMi1sgYkjCRoDF551kLTbwQ5GKO3ayOduNA
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https://symlog.eu/aktualnosci/wiadomosci-z-nowego-jedwabnego-szlaku-28-

grudzien-2022/?fbclid=IwAR3-3EZR8Mr-gY9sPhTdbg-

eWP03UPnn5fGdfOPskI1qk7uh7unC9pyuT0E 

 

Targi Kielce S.A. 

Targi Kielce zostały laureatem konkursu „Firma Dobrze Widziana” Business 

Centre Club za działania realizowane w ramach społecznej odpowiedzialności 

biznesu oraz szerzenia wiedzy na temat CSR.  

Targi Kielce podpisały umowę na organizację trzynastej edycji największego w 

Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenia tej branży. Targi Sadownictwa i 

Warzywnictwa odbędą się 18-19 stycznia 2023 r. w Targi Kielce.  

23 Pracowników Targi Kielce otrzymało medale za długoletnią służbę, 

nadawane przez Prezydenta RP za sumienne wykonywanie obowiązków 

wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa.  

Bilardowe Mistrzostwa Świata odbędą się w dniach 1-5 lutego 2023 roku w 

Targi Kielce. Weźmie w nich udział 128 zawodników z 5 kontynentów.  

Tragi Kielce zostały laureatem Odznaki Honorowej Województwa 

Świętokrzyskiego za istotny wpływ na popularyzację ziemi świętokrzyskiej na 

arenie krajowej, europejskiej i międzykontynentalnej.  

 

TIAS  

TIAS zawarł umowę o współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we 

Wrocławiu. TIAS będzie wspierał UE i Biuro Karier Centrum Współpracy z 

Biznesem UE w projektach o charakterze edukacyjnym i rozwojowym oraz 

realizować wspólnie wiele innowacyjnych programów dla studentów i 

absolwentów Uczelni.  

 

TÜV SÜD Polska 

https://symlog.eu/aktualnosci/wiadomosci-z-nowego-jedwabnego-szlaku-28-grudzien-2022/?fbclid=IwAR3-3EZR8Mr-gY9sPhTdbg-eWP03UPnn5fGdfOPskI1qk7uh7unC9pyuT0E
https://symlog.eu/aktualnosci/wiadomosci-z-nowego-jedwabnego-szlaku-28-grudzien-2022/?fbclid=IwAR3-3EZR8Mr-gY9sPhTdbg-eWP03UPnn5fGdfOPskI1qk7uh7unC9pyuT0E
https://symlog.eu/aktualnosci/wiadomosci-z-nowego-jedwabnego-szlaku-28-grudzien-2022/?fbclid=IwAR3-3EZR8Mr-gY9sPhTdbg-eWP03UPnn5fGdfOPskI1qk7uh7unC9pyuT0E
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Kalendarz szkoleń Akademii TÜV SÜD Polska na rok 2023: 

https://www.tuvsud.com/pl-pl/uslugi/szkolenia/szkolenia-z-systemow-

zarzadzania?fbclid=IwAR3y9S1I6pL9KyWTu-nKWdAXpmE0M-EDmB-

c1DHxriCeuPy0QyAG0k9vi3k 

Kalendarz szkoleń technicznych TÜV SÜD Polska na rok 2023: 

https://www.tuvsud.com/pl-pl/uslugi/szkolenia/szkolenia-

techniczne?fbclid=IwAR3pG5DYpBl7bJJ-

Z62rNNKDMU670lAEzq3D9J4L3c3c6Iuvko555Vn_bK4 

Kalendarz szkoleń NDT TÜV SÜD Polska na rok 2023: 

https://www.tuvsud.com/pl-pl/uslugi/szkolenia/szkolenia-

ndt?fbclid=IwAR0FbeHUbX0Yyqaa0fvpJZTLUewaLufZ1a4FBA2_Z2EJoa2JAQ-

0KZeB7IE 

Wywiad P. Piotrowicza eksperta ds. rynku i technologii wodorowych TÜV SÜD 

Polska dla „Uwaga Wodór” na temat magazynowania energii i roli wodoru w 

kontekście bezpieczeństwa energetycznego: 

https://open.spotify.com/episode/4yuj7yLrj4kfHwyAgk1aGD?go=1&sp_cid=01

810f7decd32ee6cd7f6210d4519eae&utm_source=embed_player_p&utm_med

ium=desktop&nd=1 

 

Uczelnia Łukaszewski 

Nowa oferta kształcenia specjalistycznego (studia krótkiego cyklu) w Uczelni 

Łukaszewski dedykowana osobom posiadającym wykształcenie średnie z 

maturą lub bez matury, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe: 

https://www.ulu.edu.pl/ksztalcenie-specjalistyczne/ 

 

Wydarzenia grudzień 2022  

30 listopada – 1 grudnia 2022 r.  

Firma członkowska Izby Polska-Azja CSL zorganizowała konferencję Intermodal 

in Poland w Szczecinie – jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych.  

https://www.tuvsud.com/pl-pl/uslugi/szkolenia/szkolenia-z-systemow-zarzadzania?fbclid=IwAR3y9S1I6pL9KyWTu-nKWdAXpmE0M-EDmB-c1DHxriCeuPy0QyAG0k9vi3k
https://www.tuvsud.com/pl-pl/uslugi/szkolenia/szkolenia-z-systemow-zarzadzania?fbclid=IwAR3y9S1I6pL9KyWTu-nKWdAXpmE0M-EDmB-c1DHxriCeuPy0QyAG0k9vi3k
https://www.tuvsud.com/pl-pl/uslugi/szkolenia/szkolenia-z-systemow-zarzadzania?fbclid=IwAR3y9S1I6pL9KyWTu-nKWdAXpmE0M-EDmB-c1DHxriCeuPy0QyAG0k9vi3k
https://www.tuvsud.com/pl-pl/uslugi/szkolenia/szkolenia-techniczne?fbclid=IwAR3pG5DYpBl7bJJ-Z62rNNKDMU670lAEzq3D9J4L3c3c6Iuvko555Vn_bK4
https://www.tuvsud.com/pl-pl/uslugi/szkolenia/szkolenia-techniczne?fbclid=IwAR3pG5DYpBl7bJJ-Z62rNNKDMU670lAEzq3D9J4L3c3c6Iuvko555Vn_bK4
https://www.tuvsud.com/pl-pl/uslugi/szkolenia/szkolenia-techniczne?fbclid=IwAR3pG5DYpBl7bJJ-Z62rNNKDMU670lAEzq3D9J4L3c3c6Iuvko555Vn_bK4
https://www.tuvsud.com/pl-pl/uslugi/szkolenia/szkolenia-ndt?fbclid=IwAR0FbeHUbX0Yyqaa0fvpJZTLUewaLufZ1a4FBA2_Z2EJoa2JAQ-0KZeB7IE
https://www.tuvsud.com/pl-pl/uslugi/szkolenia/szkolenia-ndt?fbclid=IwAR0FbeHUbX0Yyqaa0fvpJZTLUewaLufZ1a4FBA2_Z2EJoa2JAQ-0KZeB7IE
https://www.tuvsud.com/pl-pl/uslugi/szkolenia/szkolenia-ndt?fbclid=IwAR0FbeHUbX0Yyqaa0fvpJZTLUewaLufZ1a4FBA2_Z2EJoa2JAQ-0KZeB7IE
https://open.spotify.com/episode/4yuj7yLrj4kfHwyAgk1aGD?go=1&sp_cid=01810f7decd32ee6cd7f6210d4519eae&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop&nd=1
https://open.spotify.com/episode/4yuj7yLrj4kfHwyAgk1aGD?go=1&sp_cid=01810f7decd32ee6cd7f6210d4519eae&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop&nd=1
https://open.spotify.com/episode/4yuj7yLrj4kfHwyAgk1aGD?go=1&sp_cid=01810f7decd32ee6cd7f6210d4519eae&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop&nd=1
https://www.ulu.edu.pl/ksztalcenie-specjalistyczne/
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Więcej: 

http://wip.csl.eu/?p=2749&fbclid=IwAR3zrYovjUsknDVg6ShU4_bM0QL9Rx56fC

-H3kknCTAKXyin6ZLkbaQMtGA 

1 grudnia 2022 r.  

Przedstawiciele Izby Polska-Azja wzięli udział w XVI Międzynarodowej 

Konferencji Lotnictwo Nowej Generacji. 

1 grudnia 2022 r.  

Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Targi Kielce S.A. wzięli 

udział w przygotowaniach do szczytu OBWE w Europie, który odbył się w Łodzi.  

1 grudnia 2022 r.  

Otwarcie oficyny kultury Młochów. Spotkanie przedstawicieli Izby Polska-Azja z 

władzami Gminy Nadarzyn i inwestorami. 

2 grudnia 2022 r.  

Uczelnia Łukaszewski, członek Izby Polska-Azja, zorganizowała spotkanie z 

reżyserem Krzysztofem Zanussim w Dom Sztuki w Warszawie.  

3-4 grudnia 2022 r.  

Targi Kielce zorganizowały Świętokrzyską Wystawę Gołębi Rasowych i Drobiu 

Ozdobnego oraz Świętokrzyską Wystawę Królików. 

5 grudnia 2022 r.  

Spotkanie przedstawicieli Izby Polska-Azja z Kierownictwem Stowarzyszenia 

Polska-Wschód. Sytuacja w polskim eksporcie i transporcie do krajów Azji. 

5 grudnia 2022 r.  

W siedzibie Izby spotkanie z polskimi firmami, które doświadczyły problemów 

w międzynarodowym transporcie (uszkodzenia, nieterminowość, 

nierzetelność). Problemy w relacjach z firmami ubezpieczeniowymi. 

 5 grudnia 2022 r.  

Nagranie wystąpienie Prezesa Izby Polska-Azja J. Piechocińskiego dla "Polska 

Mówi" o sytuacji w sadownictwie i eksporcie polskiego jabłka. 

http://wip.csl.eu/?p=2749&fbclid=IwAR3zrYovjUsknDVg6ShU4_bM0QL9Rx56fC-H3kknCTAKXyin6ZLkbaQMtGA
http://wip.csl.eu/?p=2749&fbclid=IwAR3zrYovjUsknDVg6ShU4_bM0QL9Rx56fC-H3kknCTAKXyin6ZLkbaQMtGA
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6 grudnia 2022 r.   

Przyjęcie Mikołajkowe Federacji Producentów Żywności z udziałem 

przedstawicieli Izby Polska-Azja.  

6 grudnia 2022 r.  

Telekonferencja przedstawicieli Izby Polska-Azja z pracownikami Ministerstwa 

Spraw Zagranicznych Kazachstanu o stanie prac nad polskimi ofertami 

zgłoszonymi 18-19 listopada 2022 r. w czasie misji Prezesa Izby Polska-Azja J. 

Piechocińskiego do Astany. 

6 grudnia 2022 r.  

W siedzibie Izby Polska-Azja spotkania z firmami członkowskimi. 

6 grudnia 2022 r.  

Ambasada Kazachstanu zorganizowała spotkanie z okazji rocznicy 

Niepodległości z udziałem przedstawicieli Izby Polska-Azja oraz firmy 

członkowskiej Izby SIPMA S.A., dla której Kazachstan jest strategicznym 

rynkiem. 

6 grudnia 2022 r.  

Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja TÜV SÜD Polska wzięli 

udział w targach pracy Indeed oraz Tent Partnership for Refugees w Warszawie.  

7 grudnia 2022 r.  

Spotkanie wigilijne Klubu Teraz Polska z udziałem przedstawicieli Izby Polska-

Azja. 

7 grudnia 2022 r.  

„Jak eksportować za Wielki Mur” Konferencja PAIH. 

7 grudnia 2022 r.  

Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja UNIA wzięli udział w 

rolniczej wystawie Agrosalon na Słowacji.  

7 grudnia 2022 r.  
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Spotkanie autorskie z okazji premiery książki „Biznes po Chińsku” z udziałem 

przedstawicieli Izby Polska-Azja. 

7 grudnia 2022 r.  

W siedzibie firmy członkowskiej Izby Polska-Azja GD Poland spotkanie Sekcji 

Chiny Izby. Omówiono sytuację w transporcie Chiny-UE, zapowiedź ułatwień w 

organizacji wyjazdów i znoszenia utrudnień w związku z COVID-19. 

 7 grudnia 2022 r.  

W siedzibie Ambasady Azerbejdżanu spotkanie przedstawicieli Izby Polska-Azja 

z JE Nargiz Gurbanowa. Omówienie: politycznych i gospodarczych relacji Polska 

-Azerbejdżan, przyjazdu i spotkań wysłannika Prezydenta ds. specjalnych stref 

ekonomicznych.  

8 grudnia 2022 r.  

Galeria Sztuki ADO-ART, Fundacja Polonia Union i Izba Polska-Azja 

zorganizowały wieczór ze sztuką współczesną "Sztuka Łączenia Ludzi" 

połączoną z serią spotkań B2B. Na spotkaniu w Galerii Sztuki ADO-ART oprócz 

członków Izby Polska-Azja: QubicGames, EuroEnergoCommerce, Energotherm 

byli: Rosli Mat Hassim, 

Paulina Wilamowska, Chrystos Liolios z Ambasady Malezji, Aldona Michalak 

Przewodnicząca ZG Liga Kobiet Polskich, Trung La Duc Przewodniczący 

Stowarzyszenie Wietnamczyków, przedstawiciele mazowieckiej chińskiej 

diaspory, przedstawiciele Muzeum Niepodległości w Warszawie, szefowie 

centrów handlowych i galerii oraz liczni malarze i muzycy. 

8 grudnia 2022 r.  

Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Everest Work Solution 

wzięli udział w seminarium poświęconym rynkom Azji zorganizowanym przez 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.  

8 grudnia 2022 r.  

Firma członkowska Izby Polska-Azja wydawca magazynu „Transport Manager” 

zorganizowała konferencję dla managerów sektora TSL „New Horizons'23 

Poznaj receptę na transportowy sukces w 2023 roku" w Gdyni.  
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8 grudnia 2022 r.  

Spotkania i telekonferencje przedstawicieli Izby Polska-Azja z agencjami HR- 

problemy w imporcie fachowców dla polskiego przemysłu z krajów Azji. 

9 grudnia 2022 r.  

 W Dawidach Bankowych w obecności JE Ambasadora Nepalu w Berlinie i 

Ambasador Indii w Warszawie odebrał nominację Honorowego Konsula Nepalu 

dr Bodha Raj Subedi.  

9 grudnia 2022 r.  

IV Kongres Przedsiębiorczości Federacji Przedsiebiorcy.pl w Ożarowie 

Mazowieckim z wystąpieniem Prezesa Izby Polska-Azja J. Piechocińskiego 

„Światowa, europejska i polska gospodarka w czasie COVID-19 i wojny na 

Ukrainie”. 

10 grudnia 2022 r.  

W Warszawie spotkanie przedstawicieli Izby Polska-Azja z polskimi 

przedsiębiorcami z Warmii i Mazur. Omówienie ich oferty na kraje azjatyckie i 

arabskie. 

10 grudnia 2022 r.  

Spotkanie przedstawicieli Izby Polska-Azja z Kierownictwem Uczelni 

Łukaszewski, nowym członkiem Izby Polska-Azja. Wykład Prezesa Izby Polska-

Azja J. Piechocińskiego dla słuchaczy MBA:” Sytuacja w światowej gospodarce. 

Współpraca polsko-chińska. Rynki wschodnie. Zarządzanie podmiotami Skarbu 

Państwa”. 

10 grudnia 2022 r. 

Firma członkowska Izby Polska-Azja LUG Light Factory współorganizowała 

konferencję „Energetyka w JST – wyzwania na kolejną dekadę” w Zielonej 

Górze.  

13 grudnia 2022 r.  

http://przedsiebiorcy.pl/
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W siedzibie Izby spotkania z byłymi Ambasadorami RP. Omówienie możliwości 

wykorzystania polskich dyplomatów na emeryturze do kształcenia w ekspansji 

gospodarczej naszych przedsiębiorstw, możliwości współpracy z Izbą. 

13 grudnia 2022 r.  

W siedzibie Izby spotkanie firm kandydujących do Izby z sektora agencje pracy i 

firmy HR, przygotowania do posiedzeń Komisji Międzyrządowych. 

13 grudnia 2022 r.  

Firma członkowska Izby Polska-Azja Polish Forwarding Company była 

Partnerem Strategicznym Konferencji „Granica polsko-ukraińska – szansa czy 

bariera rozwoju?”, organizatorem której była Polsko-Ukraińska Izba 

Gospodarcza.  

14 grudnia 2022 r. 

Firma członkowska Izby Polska-Azja TÜV SÜD Polska zorganizowała szkolenie 

„Technologia wodorowa”.  

15 grudnia 2022 r.  

 Spotkanie świąteczno-noworoczne Vindexus i FUD z udziałem przedstawicieli 

Izby Polska-Azja. 

17-18 grudnia 2022 r.  

Targi Kielce zorganizowały Krajową Wystawę Gołębi Rasowych i Drobnego 

Inwentarza.  

18 grudnia 2022 r.  

Spotkania przedstawicieli Izby Polska-Azja z dyrektorami eksportu firm techniki 

rolniczej. 

19 grudnia 2022 r.  

Spotkanie przedstawicieli Izby Polska-Azja w siedzibie Giss - zapoznanie się z 

ofertą firmy.  

19 grudnia 2022 r.  
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I SZKOLENIE ON-LINE  Partnera Izby PRZEDSIĘBIORCY.PL Ogólnopolska 

Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców dotyczące bezpieczeństwa 

przetwarzania danych w dobie cyberzagrożeń. 

19 grudnia 2022 r.  

W ramach Dnia projektu Gospostrateg na SGH wystąpienie Prezesa Izby Polska-

Azja J. Piechocińskiego.  

19 grudnia 2022 r.  

W siedzibie członka Izby Gassbery spotkanie z przedstawicielami diaspory 

białoruskiej w Polsce. Omówienie sytuacji polskich inwestorów i firm na 

Białorusi. 

20 grudnia 2022 r.  

W siedzibie Izby spotkanie z Dariuszem Kostrzębskim „Kurier Kolejowy”. 

Zatwierdzenie planu 3-dniowego programu Konferencji o transporcie 

intermodalnym FRACHT: 1 dzień: terminal w Swarzędzu; 

2-3 Warszawa: transport w czasie COVID-19 i wojny, alternatywne korytarze, 

Kraje Trójmorza, e-commerce. 

20 grudnia 2022 r.  

W Wólce Kosowskiej spotkanie przedstawicieli Izby Polska-Azja z firmami 

spedycyjnymi obsługującymi diasporę azjatycką na Mazowszu. Omówienie 

sytuacji w transporcie, zwiększenie współpracy z firmami polskimi. 

20 grudnia 2022 r.  

Bożonarodzeniowa wieczornica MĘDRCY ŚWIATA w Muzeum Niepodległości 

zorganizowana przez Fundację Polonia Union, firmę członkowską Izby Polska-

Azja EuroEnergoCommerce. 

21 grudnia 2022 r.  

Spotkanie przedstawicieli Izby Polska-Azja z producentem wege-żywności z 

Dolnego Śląska. Omówiono możliwości eksportu poprzez azjatycką diasporę w 

Polsce. Telekonferencje z producentami cukru. Omówienie możliwości dostaw 

do Kazachstanu 2 tysięcy ton miesięcznie. 
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21 grudnia 2022 r.  

W siedzibie Izby spotkanie z delegacją przedstawicieli okręgów na Ukrainie 

graniczących z Polską. Problemy transportowe, dostawy generatorów energii. 

21 grudnia 2022 r.  

BUW na Krakowskim Przedmieściu spotkanie zorganizowane przez NZS UW z 

Prezesem Izby Polska-Azja J. Piechocińskim, który przedstawił sytuację 

światowej, europejskiej i polskiej gospodarki w czasie COVID-19 i wojny na 

Ukrainie.  

22 grudnia 2022 r.  

Wigilijne Spotkanie Firmowe członka Izby Uczelni Łukaszewski z udziałem 

przedstawicieli Izby Polska-Azja. 

22 grudnia 2022 r.  

W Redakcji Mediów Narodowych nagranie do Programu Świątecznego z 

udziałem Prezesa Izby Polska-Azja J. Piechocińskiego.  

28 grudnia 2022 r.  

Spotkanie z Prezesem firmy członkowskiej Izby Polish Forwarding Company, 

Przewodniczącym Sekcji TSL Izby. Omówiono: sytuacja w transporcie 

międzynarodowym na koniec roku, kadry dla transportu, przygotowania do 

konferencji o transporcie intermodalnym FRACHT 2023. 

28 grudnia 2022 r. 

W siedzibie Vindexus omówiono możliwości eksportowe dla FUD na Bliski 

Wschód i do Afryki. 

28 grudnia 2022 r. 

Telekonferencja z przedstawicielem na Polskę i Europę Centralną New Silk Road 

Intermodal (Sichuan)Co.,Ltd. 

29 grudnia 2022 r. 
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W Grodzisku Mazowiecki w siedzibie Feniks Recykling członka Izby spotkanie o 

sytuacji na rynku recyklingu i zagospodarowania odpadów przemysłowych. 

 

Wystąpienie medialne Prezesa Izby Polska-Azja J. Piechocińskiego 

Kurier Kolejowy 

Janusz Piechociński: W Forum FRACHT 2023 weźmie udział duża grupa 

menedżerów z Kazachstanu. | Kurier Kolejowy (kurier-kolejowy.pl) 

Tvn24 „Tak jest” 

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

1834,S00E1834,943341 

Interia 

https://wydarzenia.interia.pl/kraj/news-piechocinski-azjaci-mnie-pytaja-czy-

polska-szykuje-sie-do-wo,nId,6509636 

TVN24 „Wstajesz i wiesz” 

https://tvn24.pl/biznes/z-kraju/inflacja-w-polsce-ceny-zywnosci-janusz-

piechocinski-komentuje-6555158 

 

 

 

 

 

 

 

https://kurier-kolejowy.pl/aktualnosci/41272/janusz-piechocinski--w-forum-fracht-2023-wezmie-udzial-duza-grupa-menedzerow-z-kazachstanu.html
https://kurier-kolejowy.pl/aktualnosci/41272/janusz-piechocinski--w-forum-fracht-2023-wezmie-udzial-duza-grupa-menedzerow-z-kazachstanu.html
https://tvn24.pl/go/programy,7/tak-jest-odcinki,10840/odcinek-1834,S00E1834,943341
https://tvn24.pl/go/programy,7/tak-jest-odcinki,10840/odcinek-1834,S00E1834,943341
https://wydarzenia.interia.pl/kraj/news-piechocinski-azjaci-mnie-pytaja-czy-polska-szykuje-sie-do-wo,nId,6509636
https://wydarzenia.interia.pl/kraj/news-piechocinski-azjaci-mnie-pytaja-czy-polska-szykuje-sie-do-wo,nId,6509636
https://tvn24.pl/biznes/z-kraju/inflacja-w-polsce-ceny-zywnosci-janusz-piechocinski-komentuje-6555158
https://tvn24.pl/biznes/z-kraju/inflacja-w-polsce-ceny-zywnosci-janusz-piechocinski-komentuje-6555158

