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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.  

W Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone strefie wolnego handlu Alat. 
Azerska AFEZ to specjalna strefa ekonomiczna aktywnie zaangażowana w 
rozwiązania biznesowe dla inwestorów zagranicznych, przedsiębiorców oraz 
eksporterów. 

W spotkaniu „Wolna strefa ekonomiczna Alat w Azerbejdżanie. Szanse i 
możliwości inwestycyjne dla polskiego biznesu” licznie wzięli udział 
reprezentanci firm członkowskich Izby Polska-Azja: 

Kancelaria Michalski, www.sswsolutions/pl/zespol/artur-michalski/ 

Logfret, logistyka, www.logfret.com 

LUG Light Factory, oprawy oświetleniowe, www.lug.com.pl 

cargo-partner, logistyka, www.cargo-partner.com 

Uniconsult, consulting, 

QubicGames, producent gier, www.qubicgames.com 

F1 Holding, eksport-import, www.f1holding.com 

mailto:info@polandasia.com
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EuroEnergoCommerce, consulting, www.euroenergocommerce.wixsite.com 

Polish Forwarding Company, logistyka, www.pfc24.pl 

Awenta, producent systemów wentylacji, www.awenta.pl 

Warszawska Izba Gospodarcza, www.wig.waw.pl 

Energotherm, rozruch instalacji przemysłowych, https://energotherm.pl/ 

P.H. Royal, hurtownia przypraw, https://organicfoodpoland.com/ 

Uavioncs Technologies, producent dronów, www.uavionics.com.pl 

Dziękujemy reprezentantom firm członkowskich za liczny udział i aktywność w 
spotkaniach B2B.  

 

Propozycje Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja dla Ministerstwa 
Rozwoju RP przed wizytą Ministra w lutym przygotowującą posiedzenie 
Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Polska-Kazachstan: 

https://polandasia.com/aktualno%C5%9Bci/propozycje-izby-
przemys%C5%82owo-handlowej-polska-azja-dla-ministerstwa-rozwoju/ 

 

Nowi członkowie Izby 

Galeria Sztuki Ado-art 

Galeria Sztuki Ado-art to galeria sztuki współczesnej, prezentująca prace 
znanych polskich artystów i młodych, obiecujących twórców. Ponadto, Galeria 
oferuje doradztwo w zakresie inwestowania w dzieła sztuki oraz dekorowania 
przestrzenia. A także w zakresie usług ramiarskich. 

W zbiorach Galerii Ado-art znajdują się prace m.in. Edwarda Dwurnika, 
Tomasza Sętowskiego, Rafała Olbińskiego, Jana Sumigi, Bartosza Frączka, 
Stanisława Przewłockiego, Ivana Kulika, Piotra Olbrychowskiego, Dariusza Króla, 
Roberta Lisowskiego i wielu innych uznanych twórców.  

Galeria Sztuki Ado-art ma 5 lokalizacji w Warszawie: Westfield Arkadia, Sadyba 
Best Mall, Galeria Młociny, King Cross Praga, Dom Sztuki Julianów. 

Galeria Ado-art 

www.adoart.pl 
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Multi Trade Agency 

Od 2005 roku Multi Trade Agency pomaga polskim przedsiębiorcom 
nawiązywać relacje z firmami azjatyckimi – głównie chińskimi.  Dzięki dobrym 
relacjom klientom Multi Trade Agency udaje się rozwijać swoje biznesy i unikać 
wielu zagrożeń jakie mogą przytrafić się przy współpracy z Azjatami. Firma 
pomogła sprowadzić setki kontenerów do Polski i krajów Unii Europejskiej, ale 
również jej przedstawiciele uczestniczyli w wymianie eksportowej, głównie do 
Chin. Dzięki działaniom Multi Trade Agency kilka polskich marek wprowadziło 
swoje produkty na rynek chiński. 

 Główne działania Multi Trade Agency podejmowane na rzecz klientów to: 

- kompleksowa obsługa importu ( import od a do z) 

- zorganizowanie transportu towaru w imporcie jak i w eksporcie 

- reprezentowanie klientów osobiście podczas negocjacji w siedzibie 
kontrahenta w Azji, co pozytywnie buduje relacje 

- inspekcje fabryk i towarów 

- organizacja wyjazdów biznesowych do Azji 

- szkolenia zamknięte i otwarte dla pracowników działu importu i eksportu. 

Multi Trade Agency 

14/F CHINA HONG KONG TOWER 
8 HENNESSY RD, WAN CHAI 

HONG KONG 

e-mail: biuro@mtagency.pl 

www.mtagency.pl 

 

 

U członków Izby  

7r S.A. 

7R, deweloper wysokiej jakości magazynów oraz fundusz inwestycyjny DWS 
sfinalizowali transakcję dotyczącą projektu 7R Park Poznań East II. Park 
magazynowy posiadający liczne proekologiczne rozwiązania liczy ponad 51 000 
mkw. 

mailto:biuro@mtagency.pl
http://www.mtagency.pl/
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Więcej: https://aktualnosci.7rsa.pl/222693-7r-park-poznan-east-ii-sprzedany-
nabywca-jest-dws 

7R, deweloper specjalizujący się w budowaniu wysokiej jakości magazynów 
zamknął w 2022 roku transakcje sprzedaży nieruchomości o łącznej wartości 
ponad 430 mln euro. Historycznie był to rekordowy rok dewelopera. 

Więcej: https://aktualnosci.7rsa.pl/225315-7r-podsumowuje-transakcje-
inwestycyjne-w-2022-r 

 

a.hartrodt Polska 

a.hartrodt Polska po raz kolejny znalazła się w gronie najbardziej dynamicznie 
rozwijających się przedsiębiorstw w Polsce i została uhonorowana 
wyróżnieniem „Gazele Biznesu 2022” – podczas 23. Edycji Rankingu Najbardziej 
Dynamicznych Małych i Średnich Firm Pulsu Biznesu. 

 

Colliers  

Colliers przygotował raport, w którym kompleksowo analizuje rolę projektów 
wielofunkcyjnych – pod kątem inwestycyjnym, architektonicznym, 
miastotwórczym 

Kompleksy nieruchomości łączące wiele funkcji – czyli mixed-use – coraz 
bardziej zyskują na znaczeniu – w oczach deweloperów, inwestorów, a przede 
wszystkim odbiorców. zaspokajając potrzebę lokalności oraz umożliwiając 
realizację codziennych potrzeb w pobliżu miejsca zamieszkania. I chociaż 
obecnie blisko 90% obiektów tego typu znajduje się w miastach, to przewiduje 
się, że w kolejnej fazie uwaga inwestorów skieruje się również w stronę 
projektów podmiejskich – wynika z najnowszego raportu „Mixed-use. Jak go 
zrozumieć?”, przygotowanego przez firmę doradczą Colliers. 

Więcej: https://www.colliers.com/pl-pl/news/kompleksy-mixed-use-
przyszloscia-polskich-miast 

Profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru optymalnej lokalizacji 
i powierzchni biurowej na podstawie potrzeb klienta, analizy danych i trendów 
rynkowych, negocjacja najlepszych warunków najmu oraz wsparcie w procesie 
ekspansji i relokacji – to rozszerzona oferta firmy Colliers dedykowana firmom z 
sektora medycznego. O jej realizację zadba Piotr Chemperek, który dołączył do 

https://aktualnosci.7rsa.pl/222693-7r-park-poznan-east-ii-sprzedany-nabywca-jest-dws
https://aktualnosci.7rsa.pl/222693-7r-park-poznan-east-ii-sprzedany-nabywca-jest-dws
https://aktualnosci.7rsa.pl/225315-7r-podsumowuje-transakcje-inwestycyjne-w-2022-r
https://aktualnosci.7rsa.pl/225315-7r-podsumowuje-transakcje-inwestycyjne-w-2022-r
https://www.colliers.com/pl-pl/research/mixed-use
https://www.colliers.com/pl-pl/research/mixed-use
https://www.colliers.com/pl-pl/news/kompleksy-mixed-use-przyszloscia-polskich-miast
https://www.colliers.com/pl-pl/news/kompleksy-mixed-use-przyszloscia-polskich-miast
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grona ekspertów Działu Powierzchni Biurowych w Colliers, obejmując 
stanowisko Associate Director. 

Więcej: https://www.colliers.com/pl-pl/news/firmy-z-sektora-medycznego-z-
kompleksowym-doradztwem-colliers 

Struktura zużycia energii w krajach CEE-6 będzie mieć znaczący wpływ na sektor 
nieruchomości, który w ciągu najbliższych kilku miesięcy zostanie dotknięty 
kryzysem energetycznym. 

Koncentracja ludności w obszarach wiejskich, niższe standardy budowlane i 
gospodarka w mniejszym stopniu oparta na usługach – te aspekty przyczyniają 
się do rozbieżności pod względem rozwoju gospodarczego i wydajności w 
zakresie zużycia energii między regionem Europy Środkowo-Wschodniej a 
państwami Europy Zachodniej – wynika z najnowszego raportu Colliers „The 
Journey Towards ESG Compliance”[ 

Więcej: https://www.colliers.com/pl-pl/news/zuzcie-energii-w-europie-i-
certyfikacje-w-strategiach-esg 

 

Grupa CSL 

Wywiad Prezes Grupy CSL L. Hołowacz dla TVN24BiS o zawieszeniu polityki 
„Zero COVID” przez władze Chin i jaki to może mieć wpływ na poszczególne 
gałęzie gospodarki, w tym transport: 

https://tvn24.pl/biznes/z-kraju/chiny-europa-wymiana-gospodarcza-chiny-
koncza-z-polityka-zero-covid-przedsiebiorcy-komentuja-
6615598?fbclid=IwAR0XpVvFEJISEhDas_ZCZn29_CTsdq6QRa9iZI2-
lRS0Ki8i7pYFkNCsxEY 

Prezes Grupy CSL Laura Hołowacz odebrała nagrodę 75-lecia 
Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.  

Grupa CSL po raz kolejny została uhonorowana Diamentem Forbesa – jako 
firma z województwa zachodniopomorskiego. 

 

Droplo 

Droplo bierze udział w konkursie E-commerce Germany Awards 2023 w 
kategorii Best Innovation/ New Development in e-commerce. 
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ESA logistika Polska 

ESA logistika Polska ma nowy adres siedziby: ul. Toszecka 25b Gliwice. 

Bridgestone, producent opon, obecny w Poznaniu od 1998 roku, oraz ESA 
logistika otworzyli magazyn opon o powierzchni 50 000 mkw., w którym opony 
będą składowane oraz wysyłane do dalszej dystrybucji. Magazyn zatrudni co 
najmniej 50 osób, w tym specjalistów i pracowników magazynowych. 

Hala wyposażona jest również w innowacyjne systemy i narzędzia 
automatyzujące i ułatwiające pracę. Są to m.in. stworzony przez programistów 
ESA logistika system zarządzania magazynem, przenośniki taśmowe do 
rozładunku i załadunku poszczególnych opon oraz układania ich na regałach, a 
w późniejszym etapie także roboty do transportu opon i regały do ich 
składowania. 

Wolna przestrzeń magazynowe ESA logistika Polska: 

1. Smolice k/Strykowa, 1200 Palet do 180 cm; 
2. Konotopa k/Warszawy 2500 m2.  

 

ESE Entertainment  

Wywiad Prezesa ESE Entertainment Konrada Wasieli dla Toronto Star o e-
sporcie i pro gamerach: 

https://www.thestar.com/business/2023/01/07/on-esports-betting-and-what-
pro-gamers-and-football-players-have-in-common-ese-entertainment-founder-
konrad-wasiela-shares-his-insights.html?fbclid=IwAR1MX-
X5lkjC7E7__H0HgBkyUXJ0g7co3RwTYEM0cTtrsFPKbfYNsV-y8m4 

 

Jakon 

Jakon został generalnym wykonawcą budowy hali magazynowej wraz z 
budynkiem biurowym dla firmy Bartex Bartol. W ramach inwestycji powstanie 
nowoczesne i funkcjonalne miejsce do składowania towarów, które zapewni 
efektywność i bezpieczeństwo procesów logistycznych.  

 

JP Weber 

Trendy w zakresie restrukturyzacji na 2023 rok - raport eksperta 

https://www.thestar.com/business/2023/01/07/on-esports-betting-and-what-pro-gamers-and-football-players-have-in-common-ese-entertainment-founder-konrad-wasiela-shares-his-insights.html?fbclid=IwAR1MX-X5lkjC7E7__H0HgBkyUXJ0g7co3RwTYEM0cTtrsFPKbfYNsV-y8m4
https://www.thestar.com/business/2023/01/07/on-esports-betting-and-what-pro-gamers-and-football-players-have-in-common-ese-entertainment-founder-konrad-wasiela-shares-his-insights.html?fbclid=IwAR1MX-X5lkjC7E7__H0HgBkyUXJ0g7co3RwTYEM0cTtrsFPKbfYNsV-y8m4
https://www.thestar.com/business/2023/01/07/on-esports-betting-and-what-pro-gamers-and-football-players-have-in-common-ese-entertainment-founder-konrad-wasiela-shares-his-insights.html?fbclid=IwAR1MX-X5lkjC7E7__H0HgBkyUXJ0g7co3RwTYEM0cTtrsFPKbfYNsV-y8m4
https://www.thestar.com/business/2023/01/07/on-esports-betting-and-what-pro-gamers-and-football-players-have-in-common-ese-entertainment-founder-konrad-wasiela-shares-his-insights.html?fbclid=IwAR1MX-X5lkjC7E7__H0HgBkyUXJ0g7co3RwTYEM0cTtrsFPKbfYNsV-y8m4
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Pandemia COVID-19 oraz trwająca wojna w Ukrainie nadal oddziałują 
na gospodarkę, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Według prognoz ekspertów, 
w pierwszym kwartale 2023 roku przewidywany jest szczyt inflacji, która może 
osiągnąć poziom nawet 20%. 

Kolejna podwyżka cen towarów i usług oraz wzrost kosztów prowadzenia 
działalności może negatywnie odbić się na przedsiębiorcach, a co za tym idzie 
spowodować wzrost liczby upadłości w stosunku do liczby restrukturyzacji. 

Więcej: https://jpweber.com/trendy-restrukturyzacyjne-na-2023 

 

LUG Light Factory 

Oprawy LUG w Armenii. Oprawy LUG Cruiser Arena LED oświetliły Plac 
Republiki w stolicy Armenii, Erywaniu.  

W Bolesławcu 20 stycznia rozpoczęła się największa w historii miasta 
modernizacja oświetlenia ulicznego – LUG dostarczy ponad 3000 opraw LED. 

 

Mac Auditor  

Artykuł Mac Auditor o najistotniejszych zmianach w przepisach dotyczących 
zatrudnienia i wynagrodzeń, jak również o wybranych planowanych na 2023 
rok zmianach w tym zakresie: 

https://macauditor.pl/aktualnosci/informacja-o-wybranych-zmianach-
dotyczacych-zatrudnienia-i-wynagrodzen-2023-
417?fbclid=IwAR1XW5KlqBYctpTeoy_uD2aqi_OM9R3wqqTOkU-
Pb_8v57Ul9oF4cpOuAOE 

 

Maxon Nieruchomości 

Maxon Nieruchomości nawiązał współpracę z Lendi, aby jeszcze bardziej 
kompleksowo zadbać o potrzeby klientów. Lendi wdraża nowatorską 
technologię umożliwiającą wybór najlepszego kredytu.  

Artykuł Maxon Nieruchomości „Naprawy w wynajmowanym mieszkaniu - kto 
jest za nie odpowiedzialny?”: 

https://www.maxon.pl/aktualnosci/naprawy-w-wynajmowanym-mieszkaniu-
%E2%80%93-kto-jest-za-nie-odpowiedzialny 

https://jpweber.com/trendy-restrukturyzacyjne-na-2023
https://macauditor.pl/aktualnosci/informacja-o-wybranych-zmianach-dotyczacych-zatrudnienia-i-wynagrodzen-2023-417?fbclid=IwAR1XW5KlqBYctpTeoy_uD2aqi_OM9R3wqqTOkU-Pb_8v57Ul9oF4cpOuAOE
https://macauditor.pl/aktualnosci/informacja-o-wybranych-zmianach-dotyczacych-zatrudnienia-i-wynagrodzen-2023-417?fbclid=IwAR1XW5KlqBYctpTeoy_uD2aqi_OM9R3wqqTOkU-Pb_8v57Ul9oF4cpOuAOE
https://macauditor.pl/aktualnosci/informacja-o-wybranych-zmianach-dotyczacych-zatrudnienia-i-wynagrodzen-2023-417?fbclid=IwAR1XW5KlqBYctpTeoy_uD2aqi_OM9R3wqqTOkU-Pb_8v57Ul9oF4cpOuAOE
https://macauditor.pl/aktualnosci/informacja-o-wybranych-zmianach-dotyczacych-zatrudnienia-i-wynagrodzen-2023-417?fbclid=IwAR1XW5KlqBYctpTeoy_uD2aqi_OM9R3wqqTOkU-Pb_8v57Ul9oF4cpOuAOE
https://www.maxon.pl/aktualnosci/naprawy-w-wynajmowanym-mieszkaniu-%E2%80%93-kto-jest-za-nie-odpowiedzialny
https://www.maxon.pl/aktualnosci/naprawy-w-wynajmowanym-mieszkaniu-%E2%80%93-kto-jest-za-nie-odpowiedzialny
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Pronar 

Izba Polska-Azja zorganizowała spotkanie Ambasadora Uzbekistanu w RP 
Bakhrom Babaev z kierownictwem Pronar. JE odwiedził Centrum Wystawowe 
Pronaru w Siemiatyczach i Hajnówce. Wizyta miała na celu bliższe zapoznanie 
się z ofertą marki i określenie potencjalnych pól dalszej współpracy handlowej. 

Wirtualny spacer po Centrum Wystawienniczym Pronar w 3D: 

https://3dtrip.pl/tours/pronar/vr/?fbclid=IwAR311CMTba4Ei6skYtyy-s2DsX-
CZMAxZwlrVtU8CILA-FJMloz7BzlYEkk 

 

Qubic Games S.A. 

Qubic Games S.A. w styczniu 2023 r. świętowała 19-lecie! 

 

Symlog 

Artykuł Symlog na temat podziału obowiązków w regule wysyłki DAP oraz na 
czym polega sama reguła: 

https://symlog.eu/baza-wiedzy/na-czym-polega-regula-wysylki-
dap/?fbclid=IwAR2EPY4GQenTc2x1FdaOXQ8G1_cEwcR_SVi4XqwOr9zzOehj8x3
gdxfwTUE 

Wywiad Prezesa Symlog B. Miszkiewicza dla Rzeczpospolita o tym, czy 
rozbudowa terminala kolejowego w Małaszewiczach jest konieczna dla rozwoju 
transportu i logistyki na Nowym Jedwabnym Szlaku: 

https://logistyka.rp.pl/szynowy/art37799281-nie-mozemy-dac-sobie-odciac-
prawej-reki?fbclid=IwAR0kVyuQS61w0Hsb7mgo5U5RyT7YWLEHlt6-
n2qvzTyX4hkTpM6_Zk7LARo 

Informacje transportowe o Nowym Jedwabnym Szlaku przygotowane przez 
Symlog: 

https://symlog.eu/aktualnosci-z-rynku/wiadomosci-z-nowego-jedwabnego-
szlaku-24-stycznia-
2023/?fbclid=IwAR35rzi_JaZiEMherBAfEduwwX8ZN0tBbYMvxrdk_sJd9-
NPgJvTkBDkH7M#more-5722 

 

https://3dtrip.pl/tours/pronar/vr/?fbclid=IwAR311CMTba4Ei6skYtyy-s2DsX-CZMAxZwlrVtU8CILA-FJMloz7BzlYEkk
https://3dtrip.pl/tours/pronar/vr/?fbclid=IwAR311CMTba4Ei6skYtyy-s2DsX-CZMAxZwlrVtU8CILA-FJMloz7BzlYEkk
https://symlog.eu/baza-wiedzy/na-czym-polega-regula-wysylki-dap/?fbclid=IwAR2EPY4GQenTc2x1FdaOXQ8G1_cEwcR_SVi4XqwOr9zzOehj8x3gdxfwTUE
https://symlog.eu/baza-wiedzy/na-czym-polega-regula-wysylki-dap/?fbclid=IwAR2EPY4GQenTc2x1FdaOXQ8G1_cEwcR_SVi4XqwOr9zzOehj8x3gdxfwTUE
https://symlog.eu/baza-wiedzy/na-czym-polega-regula-wysylki-dap/?fbclid=IwAR2EPY4GQenTc2x1FdaOXQ8G1_cEwcR_SVi4XqwOr9zzOehj8x3gdxfwTUE
https://logistyka.rp.pl/szynowy/art37799281-nie-mozemy-dac-sobie-odciac-prawej-reki?fbclid=IwAR0kVyuQS61w0Hsb7mgo5U5RyT7YWLEHlt6-n2qvzTyX4hkTpM6_Zk7LARo
https://logistyka.rp.pl/szynowy/art37799281-nie-mozemy-dac-sobie-odciac-prawej-reki?fbclid=IwAR0kVyuQS61w0Hsb7mgo5U5RyT7YWLEHlt6-n2qvzTyX4hkTpM6_Zk7LARo
https://logistyka.rp.pl/szynowy/art37799281-nie-mozemy-dac-sobie-odciac-prawej-reki?fbclid=IwAR0kVyuQS61w0Hsb7mgo5U5RyT7YWLEHlt6-n2qvzTyX4hkTpM6_Zk7LARo
https://symlog.eu/aktualnosci-z-rynku/wiadomosci-z-nowego-jedwabnego-szlaku-24-stycznia-2023/?fbclid=IwAR35rzi_JaZiEMherBAfEduwwX8ZN0tBbYMvxrdk_sJd9-NPgJvTkBDkH7M#more-5722
https://symlog.eu/aktualnosci-z-rynku/wiadomosci-z-nowego-jedwabnego-szlaku-24-stycznia-2023/?fbclid=IwAR35rzi_JaZiEMherBAfEduwwX8ZN0tBbYMvxrdk_sJd9-NPgJvTkBDkH7M#more-5722
https://symlog.eu/aktualnosci-z-rynku/wiadomosci-z-nowego-jedwabnego-szlaku-24-stycznia-2023/?fbclid=IwAR35rzi_JaZiEMherBAfEduwwX8ZN0tBbYMvxrdk_sJd9-NPgJvTkBDkH7M#more-5722
https://symlog.eu/aktualnosci-z-rynku/wiadomosci-z-nowego-jedwabnego-szlaku-24-stycznia-2023/?fbclid=IwAR35rzi_JaZiEMherBAfEduwwX8ZN0tBbYMvxrdk_sJd9-NPgJvTkBDkH7M#more-5722
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Tias 

Artykuł TIAS na temat nowych stawek diet i innych należności w delegacji 
krajowej i zagranicznej, które po raz pierwszy od 2013 roku zostały zmienione: 

https://www.tias.pl/pl/wpis/nowe-stawki-diet-i-innych-naleznosci-w-delegacji-
krajowej-i-
zagranicznej?fbclid=IwAR21eXszDF3uWZYhMxbhGtJM5zkmTSMDSyxvaxhyI4Qs
1C4ceb4sRbC95cA 

Artykuł TIAS na temat najważniejszych zmian w przepisach podatkowych CIT, 
PIT i VAT: 

https://tias.pl/pl/wpis/zmiany-w-podatkach-2023 

 

TÜV SÜD Polska 

TÜV SÜD Polska w 2022 roku przeprowadził 3771 audytów, wydał 322 918 
certyfikatów oraz przeszkolił ponad 2150 osób.  

TÜV SÜD Polska uzyskał akredytację na nowe wydanie normy PN-EN ISO 
9712:2022-09 i w swojej ofercie posiada certyfikację personelu badań 
nieniszczących NDT w dwóch wydaniach normy do wyboru.  

TÜV SÜD Polska jako organizator Konkursu H2idea zachęca do wysyłania 
zgłoszeń do 28.02.2023 r.  

H2idea to ogólnopolski konkurs o tematyce wodorowej skierowany do uczniów 
szkół podstawowych (kl. VII-VIII) oraz szkół ponadpodstawowych (licea, 
technika, szkoły zawodowe).  

Więcej: https://www.tuvsud.com/pl-
pl/wydarzenia/h2idea?fbclid=IwAR3YeSllsH-AJFfthbIy0UR-
gZ1jXoOq42nzyrWXyA_-4GMCqQqkK4QWMgA 

 

Uczelnia Łukaszewski 

Oferta studiów krótkiego cyklu: 

https://www.ulu.edu.pl/ksztalcenie-
specjalistyczne/?fbclid=IwAR19p6irMVof1F-okMHzWDJbOjnkl2SzCB-oNZ-
9yeS5ZlA10OGtXlig_e4 

 

https://www.tias.pl/pl/wpis/nowe-stawki-diet-i-innych-naleznosci-w-delegacji-krajowej-i-zagranicznej?fbclid=IwAR21eXszDF3uWZYhMxbhGtJM5zkmTSMDSyxvaxhyI4Qs1C4ceb4sRbC95cA
https://www.tias.pl/pl/wpis/nowe-stawki-diet-i-innych-naleznosci-w-delegacji-krajowej-i-zagranicznej?fbclid=IwAR21eXszDF3uWZYhMxbhGtJM5zkmTSMDSyxvaxhyI4Qs1C4ceb4sRbC95cA
https://www.tias.pl/pl/wpis/nowe-stawki-diet-i-innych-naleznosci-w-delegacji-krajowej-i-zagranicznej?fbclid=IwAR21eXszDF3uWZYhMxbhGtJM5zkmTSMDSyxvaxhyI4Qs1C4ceb4sRbC95cA
https://www.tias.pl/pl/wpis/nowe-stawki-diet-i-innych-naleznosci-w-delegacji-krajowej-i-zagranicznej?fbclid=IwAR21eXszDF3uWZYhMxbhGtJM5zkmTSMDSyxvaxhyI4Qs1C4ceb4sRbC95cA
https://tias.pl/pl/wpis/zmiany-w-podatkach-2023
https://www.tuvsud.com/pl-pl/wydarzenia/h2idea?fbclid=IwAR3YeSllsH-AJFfthbIy0UR-gZ1jXoOq42nzyrWXyA_-4GMCqQqkK4QWMgA
https://www.tuvsud.com/pl-pl/wydarzenia/h2idea?fbclid=IwAR3YeSllsH-AJFfthbIy0UR-gZ1jXoOq42nzyrWXyA_-4GMCqQqkK4QWMgA
https://www.tuvsud.com/pl-pl/wydarzenia/h2idea?fbclid=IwAR3YeSllsH-AJFfthbIy0UR-gZ1jXoOq42nzyrWXyA_-4GMCqQqkK4QWMgA
https://www.ulu.edu.pl/ksztalcenie-specjalistyczne/?fbclid=IwAR19p6irMVof1F-okMHzWDJbOjnkl2SzCB-oNZ-9yeS5ZlA10OGtXlig_e4
https://www.ulu.edu.pl/ksztalcenie-specjalistyczne/?fbclid=IwAR19p6irMVof1F-okMHzWDJbOjnkl2SzCB-oNZ-9yeS5ZlA10OGtXlig_e4
https://www.ulu.edu.pl/ksztalcenie-specjalistyczne/?fbclid=IwAR19p6irMVof1F-okMHzWDJbOjnkl2SzCB-oNZ-9yeS5ZlA10OGtXlig_e4
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UNIA 

Rozsiewacz RCW produkcji UNII został zakwalifikowany przez Kapitułę 
Plebiscytu Izydory 2023. 

 

WASKO S.A. 

WASKO S.A. świętuje w 2023 roku 35-lecie! 

Serwis i wsparcie techniczne infrastruktury teleinformatycznej dla Urzędu 
Miasta Kielce 

WASKO po raz kolejny zawarło umowę z Miastem Kielce, której przedmiotem 
jest serwis i wsparcia techniczne infrastruktury teleinformatycznej sieci 
projektu „e-Świętokrzyskie”. Przez najbliższy rok inżynierowie WASKO będą 
świadczyli usługi w powyższym zakresie. 

 

Wydarzenia 

2 stycznia 2023 r. 

W Wólce Kosowskiej spotkanie przedstawicieli Izby Polska-Azja z 
przedstawicielami chińskich firm Sektora TSL organizujących przewozy Chiny- 
Europa. 

2 stycznia 2023 r.  

Spotkania i telekonferencje przedstawicieli Izby Polska-Azja z przedstawicielami 
biznesowej diaspory wietnamskiej w Polsce. 

2 stycznia 2023 r. 

Spotkanie przedstawicieli Izby Polska-Azja z Przewodniczącym Chińsko -Polskiej 
Izby Gospodarczej Hanem Baohua. Omówienie sytuacji w handlu z Chinami, 
udziału delegacji chińskich firm w Targach i Wystawach w Europie Centralnej. 
Eksportu produktów rolnych. 

3 stycznia 2023 r.  

Eksport do Chin polskiej wołowiny: telekonferencje przedstawicieli Izby Polska-
Azja przygotowujące całościową ofertę polskich dostaw do Szanghaju i Ningbo. 

3 stycznia 2023 r. 
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W siedzibie firmy członkowskiej Izby Polska-Azja TUV SUD Polska spotkanie z 
kierownictwem filii w Warszawie: efektywność energetyczna, wykorzystanie 
wodoru, certyfikacja produktów. 

4 stycznia 2023 r. 

Przygotowania do 3-dniowego FRACHT 2023 – Konferencji dot. transportu 
intermodalnego, z istotnym udziałem firm członkowskich Izby i ich ekspertami. 
Szykuje się wielkie spotkanie azjatyckiego i europejskiego świata Sektora TSL w 
Swarzędzu i Warszawie. Zainteresowanych prosimy o kontakt 
info@polandasia.com. 

5 stycznia 2023 r. 

Izba Polska-Azja zorganizowała spotkania B2B nabywców z Azji z wytwórniami 
mleka i mięsa wołowego w województwach mazowieckim i podlaskim. 

9 stycznia 2023 r.  

Spotkania i telekonferencje przedstawicieli Izby Polska-Azja:  

- udział polskich firm w budowach w Azerbejdżanie; 

- chińskie covidowe otwarcie - wnioski dla polskich firm 

- współpraca w obszarze inwestycji i innowacji z Koreą Płd. 

- eksport polskiej wołowiny. 

10 stycznia 2023 r. 

W siedzibie firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Colliers omówienie sytuacji na 
rynku magazynowym, udziału przedstawicieli Colliers w debatach na 
konferencji FRACHT 2023, omówienie oferty nieruchomości dla inwestorów 
azjatyckich. 

10 stycznia 2023 r. 

W siedzibie firmy członkowskiej Izby Polska-Azja F1 Holding omówienie dostaw 
produktów żywnościowych na Ukrainę, zatrudnienia Ukrainek z Polski w 
Niemczech i Holandii, przygotowania do konferencji FRACHT 2023. 

11 stycznia 2023 r. 

Telekonferencje przedstawicieli Izby Polska-Azja z członkami Izby z sektora 
produkcji techniki rolniczej i techniki przetwórstwa żywności - przygotowanie 
ofert na spotkania z przedstawicielami Azerbejdżanu, Kazachstanu, 
Uzbekistanu. 

mailto:info@polandasia.com
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11 stycznia 2023 r. 

Spotkanie przedstawicieli Izby Polska-Azja z kierownictwem ASG 
(wietnamskiego centrum handlowego w Wólce Kosowskiej). Omówiono 
sytuację w gospodarce Wietnamu, problemy i koszty transportu Wietnam-UE, 
organizację spotkań delegacji biznesu wietnamskiego w I połowie 2023 roku. 

11 stycznia 2023 r. 

Spotkanie przedstawicieli Izby Polska-Azja z dyrektorem logistyki chińskiego 
centrum handlowego w Wólce Kosowskiej - przedstawienie potencjału Sektora 
TSL Izby Polska-Azja. 

11 stycznia 2023 r. 

Wywiad Prezesa Izby Polska-Azja Janusza Piechocińskiego, Prezesa Chińsko -
Polskiej Izby Gospodarczej Hana Baohua i szefa Sekcji Chiny Izby Polska-Azja 
Felixa Wanga dla Eric Yu z People’s Daily. 

12 stycznia 2023 r. 

W Hotelu Polonia w Warszawie spotkanie noworoczne przedstawicieli firm 
Sektora TSL z udziałem przedstawicieli Izby Polska-Azja. 

12 stycznia 2023 r. 

Spotkanie przedstawicieli Izby Polska-Azja z przedstawicielami Qatar Airways w 
Warszawie. Sytuacja w lotnictwie i turystyce, oferta dla polskich firm i 
podróżnych. 

12 stycznia 2023 r. 

W siedzibie Izby Polska-Azja spotkanie z dyrektorem eksportu polskiej firmy 
Lakma - czołowego producenta chemii gospodarczej i budowlanej. Omówiono 
możliwości eksportowe do krajów Azji Centralnej i Kaukazu. 

12 stycznia 2023 r.  

Przedstawiciele Uczelni Łukaszewski (członka Izby Polska-Azja) spotkali się z 
dziennikarką telewizji publicznej Republiki Konga Karen Eneville Michelle 
Ibombo, która jest również Prezesem Stowarzyszenia Kobiety Biznesu Konga.  

13 stycznia 2023 r. 

Spotkanie przedstawicieli Izby Polska-Azja z przedstawicielami diaspory 
chińskiej: omówienie planu promocji polskich firm i ich produktów w chińskich 
mediach gospodarczych.  
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13-15 stycznia 2023 r.  

Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja UNIA wzięli udział w 
Międzynarodowych Targach Rolniczych Polagra-Premiery w Poznaniu. 

14-15 stycznia 2023 r.  

Dach Forum (Kongres i Targi Dekarzy, Blacharzy, Cieśli Dach Forum 2023)– 
największe spotkanie branży pokryć dachowych w Targi Kielce.  

16 stycznia 2023 r. 

Spotkanie przedstawicieli Izby Polska-Azja w Hansei - przygotowania do 
spotkań z delegacjami koreańskiego biznesu do Europy Centralnej.   

16 stycznia 2023 r. 

Spotkanie przedstawicieli Izby Polska-Azja z JE Ambasadorem i Departamentem 
Ekonomicznym Uzbekistanu. 

16 stycznia 2023 r. 

Spotkanie z Przewodniczącym Sekcji Unia Celna i Azja Centralna Izby Polska-
Azja Czesławem Skarzyńskim. Omówiono dostawy produktów chemicznych z 
Uzbekistanu i Kazachstanu, problemy transportowe i tematy z Trójmorza na 
Forum Fracht 2023. 

16 stycznia 2023 r. 

Telekonferencja przedstawicieli Izby Polska-Azja z I zastępcą Ambasadora 
Kazachstanu ds. ekonomicznych. Przygotowanie telekonferencji polskich 
wytwórców techniki rolniczej i przetwórstwa żywności z Kazachstańską Agencją 
Inwestycji i Handlu 

16 stycznia 2023 r. 

Telekonferencje przedstawicieli Izby Polska-Azja z polskimi firmami -
uczestnikami spotkania polskiego biznesu w dniu 26 stycznia z Pełnomocnikiem 
Prezydenta Azerbejdżanu ds. specjalnych stref ekonomicznych. 

16 stycznia 2023 r. 

W Ambasadzie Uzbekistanu spotkanie przedstawicieli Izby Polska-Azja z JE 
Ambasadorem. Omówiono: wymianę handlową Polska-Uzbekistan w 2022 r.,  
przygotowania do forum Inwestycyjnego w Taszkiencie i udziału firm 
członkowskich Izby Polska-Azja, program wyjazdu na Podlasie na spotkanie z 
eksporterami żywności i techniki rolniczej zorganizowanego przez Izbę. 
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17 stycznia 2023 r. 

Liczne telekonferencje przedstawicieli Izby Polska-Azja z firmami aktywnymi we 
współpracy z Kazachstanem. Na wniosek Ministerstwa Rozwoju przygotowanie 
zestawienia pilnych spraw do omówienia podczas wizyty Ministra w Astanie. 20 
stycznia 2023 r. zebrane uwagi i oceny przekazano Ministrowi. 

17 stycznia 2023 r. 

W siedzibie firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Gasberry omówienie 
problemów transportowych na granicy Polska - Białoruś. 

17 stycznia 2023 r. 

W redakcji „Polska Mówi” omówienie Projektu promocji najlepszych 
przykładów internacjonalizacji polskich firm. Wykorzystanie potencjału Sekcji 
Narodowych Izby dla systematycznego kształcenia polskich menedżerów z 
kultury biznesu krajów azjatyckich. 

17 stycznia 2023 r. 

Spotkanie przedstawicieli Izby Polska-Azja w Ambasadzie Azerbejdżanu. 
Omówienie przygotowań do prezentacji Specjalnych Stref Ekonomicznych 
Azerbejdżanu 26 stycznia w Warszawie.   

17-19 stycznia 2023 r.  

Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja ACTION S.A. wzięli udział 
w Targach Solar Energy Expo pod Warszawą. 

18 stycznia 2023 r. 

W Filharmonii Narodowej Koreański Koncert Noworoczny dla Pokoju z bardzo 
licznym udziałem przedstawicieli firm członkowskich Izby Polska-Azja w tym 
TIAS.  

18 stycznia 2023 r. 

Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Spectre Solutions 
zaprezentowali drona Spectre-1 podczas Intersec Expo 2023 w Dubaju – 
wiodących targach bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.  

18 stycznia 2023 r. 

Spotkanie Sekcji Korea Izby Polska-Azja. Prezentacja delegacji przedsiębiorców 
koreańskich z branży kosmetycznej.  

18-19 stycznia 2023 r. 
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Targi Kielce, XIII Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW  

19 stycznia 2023 r. 

Webinar  „Polski eksport do Chin – teraźniejszość, perspektywy. Czy polscy 
przedsiębiorcy mają czego szukać w Państwie Środka?”. Czy polscy 
przedsiębiorcy mają czego szukać w Chinach? Spotkanie Januszem 
Piechocińskim. Wydarzenie organizowane przez Chinese Law Association 
poświęcone polskiemu eksportowi do Chin. 

21 stycznia 2023 r. 

Spotkanie Noworoczne Diaspory Chińskiej w Centrum Handlowym GD Poland 
(firmie członkowskiej Izby Polska-Azja) w Wólce Kosowskiej z udziałem 
przedstawicieli Izby Polska-Azja i firm członkowskich Izby: GD Poland, F1 
Holding. 

21 stycznia 2023 r. 

Obszerna relacja chińskiej telewizji CCTV 9 z cytatami wypowiedzi Prezesa Izby 
z Dnia Nowego Roku w GD Poland z udziałem przedstawicieli firm Izby. 

22 stycznia 2023 r.  

Exotic Fest Kielce – targi egzotycznych gatunków zwierząt w Targi Kielce.  

23 stycznia 2023 r. 

Wizyta przedstawicieli Izby Polska-Azja w zakładach firmy członkowskiej Pronar: 
Siemiatycze i Hajnówka. Spotkania w zakładach MetalFach. Wizytacja terminali 
granicznych. 

23 stycznia 2023 r.  

Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Pronar wzięli udział w 
targach Alpen-Adria w austriackim Klagenfurcie. 

24 stycznia 2023 r. 

Spotkanie przedstawicieli Izby Polska-Azja z przedstawicielami koreańskiej firmy 
kosmetycznej. Możliwości umieszczenia polskich produktów w ich sieci 
sprzedaży w Azji, wejście firmy do europejskiego e-commerce. 

24 stycznia 2023 r. 

Spotkanie przedstawicieli Izby Polska-Azja z Kierownictwem firmy 
członkowskiej Izby Polska-Azja PPH Ewa-Bis i przedstawicielami firm i 
gospodarstw rolniczych z Warmii i Mazur. 



 

 

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

www.polandasia.com 

25 stycznia 2023 r. 

Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja LUG Light Factory wzięli 
udział w Gospodarczej Inauguracji Roku 2023 zorganizowanej przez Zachodnią 
Izbę Przemysłowo-Handlową w Gorzowie Wielkopolskim.  

26 stycznia 2023 r. 

W siedzibie KIG spotkanie z delegacją tureckich firm z sektora energetycznego. 

27 stycznia 2023 r. 

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, Rada Sektora Wołowiny 
oraz Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych organizuje IX 
Forum Sektora Wołowiny w Warszawie.  

27-28 stycznia 2023 r. 

Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Pronar wzięli udział w 
kanadyjskich targach rolniczych SIMAQ (Salon Industrie et Machinerie Agricole 
de Quebec). 

30 stycznia 2023 r. 

W GD Poland spotkanie z Kierownictwem Chińsko-Polskiej Izby Gospodarczej. 
Omówiono sytuację w transporcie Chiny-Polska-Chiny i udział azjatyckich firm 
Sektora TSL w Fracht 2023. 

30 stycznia – 3 lutego 2023 r.  

Muzyczna Kuźnia – warsztaty muzyczne w Targi Kielce S.A. 

31 stycznia 2023 r. 

Telekonferencja przedstawicieli Izby Polska-Azja z Szefem Departamentu 
Ekonomicznego Ambasady Azerbejdżanu 

31 stycznia 2023 r. 

Telekonferencja z Szefową Sekcji Turcja. Pomoc prawna dla polskich firm 
działających na rynku tureckim.  

31 stycznia 2023 r. 

Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Polish Forwarding 
Company wzięli udział w targach Combat Engineer & Logistics 2023.  

 

Aktywność medialna Prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=kig&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A7022657304063819776
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Wywiad dla Interii „Piechociński: Azjaci mnie pytają, czy Polska szykuje się do 
wojny”: 

https://wydarzenia.interia.pl/kraj/news-piechocinski-azjaci-mnie-pytaja-czy-
polska-szykuje-sie-do-wo,nId,6509636 

 

Prezes Izba Polska-Azja Janusz Piechociński w trójce najbardziej angażujących 
obecnych i byłych polityków na Twitterze: 

 

 

Kurier Kolejowy „Janusz Piechociński: Chińska gospodarka na początku 2023 
roku”: 

https://kurier-kolejowy.pl/aktualnosci/41516/janusz-piechocinski--chinska-
gospodarka-na-poczatku-2023-roku.html 

 

Komentarz dla InnPoland: „Mamy ogólnoświatowy kryzys jajeczny”: 

https://innpoland.pl/189965,dlaczego-jaja-podrozaly-mamy-ogolnoswiatowy-
kryzys-jajeczny 
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