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Aktualności z działalności Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja 

 

Szanowni Państwo!  

Z przyjemnością przekazujemy kolejne informacje dotyczące aktualnych działań 

Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja. W przypadku zainteresowania 

nadchodzącymi wydarzeniami, prosimy o kontakt. Zachęcamy także  

do zapoznawania się z najnowszymi informacjami i polecanymi wydarzeniami 

publikowanymi na stronie Izby www.polandasia.com oraz publikacjami  

i proponowanymi wydarzeniami na profilu LinkedIn Prezesa Izby  

oraz na profilu Izby na Twitterze. 

 

Szanowni Członkowie Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja, 

w dniu 22 czerwca br. o godzinie 11.00 w siedzibie Izby odbędzie się Walne 

Zgromadzenie Członków Izby, na którym zostanie omówiona aktywność Izby  

w 2017 r. oraz rozpatrzone zostanie sprawozdanie finansowe Izby za ubiegły 

rok. W trakcie obrad zostaną zaprezentowane dalsze plany działań Izby.  

 

Nowi członkowie Izby  

AsianShip 

AsianShip pośredniczy w pozyskiwaniu stypendiów oraz aplikacji na studia  

i kursy językowe w Chinach. Współpracują z 16 uniwersytetami chińskimi  

m.in. z Beijing Information Science and Technology University, China 

Agricultural University czy South China University of Technology. Ponadto 

oferują pełną opiekę rezydenta w wybranych miastach na terenie Chin.  

Więcej informacji o AsianShip znajdą Państwo na stronie: 

www.studiawchinach.pl. 

 

http://www.studiawchinach.pl/


 

 

Symlog Sp. z o.o. 

Symlog Sp. z o.o. to firma zajmująca się spedycją międzynarodową. Organizuje 

transport samochodowy, kolejowy oraz morski. Symlog działa na rynkach 

całego świata ze specjalizacją Europa-Azja. Firmę tworzą ludzie z bogatym 

doświadczeniem zebranym podczas wieloletniej pracy na różnych polach rynku 

spedycyjnego. Od 2013 roku Symlog aktywnie uczestniczy w reaktywacji idei 

Jedwabnego Szlaku. Wraz z partnerami chińskimi organizuje przewozy towarów 

pomiędzy Europą a Chinami za pomocą ekspresowych intermodalnych 

pociągów towarowych.  

Więcej informacji o firmie Symlog znajdą Państwo na stronie: www.symlog.eu.  

 

U Partnera Izby: EXPO Mazury 

29-30.06 oraz 1.07.2018 r. Arena Festiwal film&music 

W dniach 29-30.06 oraz 1.07 br. w EXPO Mazury w Ostródzie odbędzie się II 

edycja festiwalu muzyki filmowej Arena Festiwal film&music. Już dziś festiwal 

zapowiada się na muzyczno-filmową ucztę, a jednocześnie na największą 

imprezę artystyczną tego gatunku w północno-wschodniej Polsce.  

Podczas koncertów wystąpi orkiestra symfoniczna Filharmonii Warmińsko-

Mazurskiej.  

Plan Arena Festiwal film&music: 

29.06. godz. 19.00 – Filmowe Piosenki; 

30.06. godz. 18.00 – Przeboje Kina Familijnego; 

1.07. godz. 19.00 – Światowa Muzyka Filmowa. 

Więcej informacji o wydarzeniu znajdą Państwo na stronie: 

www.expomazury.pl. 

 

 

 

http://www.symlog.eu/
http://www.expomazury.pl/


 

 

14-16 maja 2018 r. Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach 

15 maja 2018 r. przedstawiciele Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja byli 

obecni na X Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. W trakcie 

Kongresu Prezes Izby Janusz Piechociński wziął udział w dwóch panelach:  

O przyszłości współpracy Polski i Chin oraz Forum współpracy gospodarczej 

ASEAN-UE.  

O przyszłości współpracy Polski i Chin 

 

Panel o współpracy Polski i Chin był szczególnym wydarzeniem, w którym udział 

wziął Ambasador ChRL J.E. Liu Guangyuan, który wygłosił niezwykle ważne 

przemówienie, w którym przedstawił zadania, stojące przed Chinami i Polską  

w ramach intensyfikacji wymiany handlowej. Następnie głos zabrali paneliści: 

• Janusz Piechociński, Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja; 

• Justin Yifu Lin, Profesor Peking Univeristy, Institute of New Structural 

Economics, były główny ekonomista i starszy wiceprezes zarządu, Bank 

Światowy; 



 

 

• Liu Zuokui, Profesor Chińska Akademia Nauk Społecznych; 

• Janusz Władyczak, Prezes zarządu, KUKE S.A.; 

• Piotr Walczak, podsekretarz stanu, Ministerstwo Finansów; 

• Radosłwa Pyffel, zastępca dyrektora, Azjatycki Bank Inwestycji 

Infrastrukturalnych; 

• Szymon J. Ostrowski, Chief Representative Officer for Poland, Sino-CEEF; 

• Michalina Jendrzejczyk, koordynator zagranicznych biur handlowych  

w Chinach, PAIH S.A. 

W trakcie panelu O przyszłości współpracy Polski i Chin poruszono m.in. 

kwestie bilansu współpracy w ramach Inicjatywy „16+1”, perspektywicznych 

obszarów współpracy gospodarczej, logistyki i wielkich projektów 

infrastrukturalnych.  

Forum współpracy gospodarczej ASEAN-UE 

 



 

 

Forum współpracy gospodarczej ASEAN-UE, zorganizowane w ramach X edycji 

Europejskiego Kongresu Gospodarczego miało nowatorską formułę.  

W pierwszej części Forum panelistami byli m.in. ambasadorowie krajów ASEAN: 

• J.E. Vu Dang Dzung, Ambasador Wietnamu w Polsce; 

• J.E. Chitra Devi V Ramiah, Ambasador Malezji w Polsce; 

• J.E. Sansanee Sahussarungsi, Ambasador Tajlandii w Polsce; 

• J.E. Patricia Ann Villar Paez, Ambasador Filipn w Polsce; 

• Donny Hutabarat, dyrektor, Bank Indonesia, Londyn 

• Paweł Milewski, dyrektor departamentu Azji i Pacyfiku, MSZ; 

• Olaf Osica, dyrektor projektu rynki zagraniczne, Grupa PTWP; 

• Marcin Roszkowski, kierownik zagranicznego biura handlowego  

w Dżakarcie, PAIH S.A. 

W trakcie dyskusji o współpracy gospodarczej między państwami ASEAN  

a krajami członkowskimi UE, poruszono m.in. temat perspektyw rozwoju rynku 

i gospodarki państw ASEAN, obecną wymianę handlową UE-ASEAN  

oraz zaprezentowano możliwości inwestycyjne w krajach ASEAN. 

W drugiej części Forum o współpracy gospodarczej ASEAN-UE udział wzięli: 

• Janusz Piechociński, Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja; 

• Ta Quang Dong, Ministerstwo Kultury, Sportu i Turystyki; Miejskie 

Konserwatorium Muzyczne miasta Ho Chi Minh; 

• Tran Ngoc Liem, Wietnamska Izba Przemysłowo-Handlowa, miasto Ho 

Chi Minh 

• Nguyen Duc Thanh, president, Viet Nam Institute for Economic  

and Policy Research, University of Economics and Business, Vietnam 

National Univeristy 

• Goh Boon Keem, Managing Director, NSO Operational Office; 

• Janusz Władyczak, Prezes Zarządu, KUKE S.A.; 

• Zbigniew Głuchowski, dyrektor, PFR Towarzystwo Funduszy 

Inwestycyjnych S.A.; 

• Olaf Osica, dyrektor projektu rynki zagraniczne, Grupa PTWP. 



 

 

 

W trakcie dyskusji prelegenci rozmawiali m.in. o: perspektywach rozwoju rynku 

i gospodarki państw ASEAN, zwłaszcza Wietnamu, o klasie średniej państw 

członkowskich oraz o możliwościach wejścia dla inwestorów i eksporterów  

z Europy.  

 

SEKCJA CHINY  

9 maja 2018 r.  

W Centrum Informacyjnym PAIH odbyło się seminarium „Jak eksportować 

produkty spożywcze do Chin”, które poprowadził  Michał Bielewicz, ForCap Co. 

Ltd, który od lat doradza firmom w zakresie eksportu towarów do Chin. 

16 maja 2018 r.  

Na Uniwersytecie Warszawskim gościł światowej sławy ekonomista, prof. Justin 

Yifu Lin, który wygłosił wykład „China's Rejuvenation and its Implications  

for the World Development and Economics”. Wydarzenie organizowane było  



 

 

we współpracy z Centrum Studiów Polska Azja (CSPA) oraz Warsaw-Beijing 

Forum. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Izby.  

23 maja 2018 r. 

 W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się konferencja w ramach 

Chinese-European Partnership for Development (CEPD). CEPD  

to międzynarodowy program łączący środowiska akademickie i biznesowe, 

organizowany przez SGH w Warszawie oraz Hong Kong University of Science 

and Technology (drugą najlepszą uczelnię biznesową w Azji). Celem 

przedsięwzięcia jest zwiększenie świadomości dot. współpracy między Polską  

a Chinami, zarówno w obszarze gospodarczym, jak i politycznym.  

28 maja 2018 r.  

Miało miejsce spotkanie z kierownictwem GD Poland, Członkiem Izby,  

w sprawie organizacji misji gospodarczej na listopadowe Targi Importowe  

w Szanghaju IMPORT EXPO oraz spotkań B2B w Ningbo, mieście 

odpowiedzialnym za relacje z państwami w ramach inicjatywy „16+1”. 

30 maja 2018 r.  

W siedzibie GD Poland odbyło się spotkanie kierownictwa Sekcji Chiny,  

na którym omówiono przygotowania do listopadowych Targów Importowych 

IMPORT EXPO w Szanghaju, wnioski z kontroli Centrów Handlowych kapitału 

azjatyckiego w Polsce.  

Izba zorganizuje dodatkowe szkolenia dla przedsiębiorców chińskich, 

wietnamskich i tureckich w zakresie polskiego systemu podatkowego  

oraz współpracy z agencjami celnymi i firmami sektora TSL. Więcej informacji  

o szkoleniach wkrótce na stronie Izby www.polandasia.com. 

 

SEKCJA ASEAN 

INDONEZJA   

15 maja 2018 r. Konferencja „Eliminowanie ubóstwa poprzez rolnictwo  

i przemysł plantacyjny na rzecz pokoju i bezpieczeństwa”, Watykan 



 

 

Członkowie Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja wspierali Ambasadę 

Indonezji w Warszawie w przygotowaniu spotkań misji dyplomatycznej  

i gospodarczej z Indonezji w Parlamencie Europejskim, poprzedzającej 

Konferencję w Watykanie. 

Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Azja będzie konsekwentnie informować  

o wspólnych działaniach Unii Europejskiej i rządów Indonezji oraz Malezji  

w zakresie ochrony lasów tropikalnych, bioróżnorodności i wsparcia  

dla społeczności rolniczej i wiejskiej w krajach Azji. 

Podsumowanie Konferencji  

1. Papieski Uniwersytet Urbaniko w Rzymie gościł w dniu 15 maja 2018 r. 

konferencję mającą na celu ocenę i promocję konkretnych działań,  

które instrumentalnie przyczynią się do likwidacji ubóstwa i umacniania pokoju 

poprzez rozwój rolnictwa i przemysłu plantacyjnego.  

2. Konferencja zgromadziła szeroką grupę interesariuszy z różnych krajów,  

w tym członków korpusu dyplomatycznego. Obecni byli także prałaci Stolicy 

Apostolskiej, politycy, wykładowcy akademiccy i organizacje pozarządowe.  

Na konferencji obecni byli również przedstawiciele polskich władz, 

parlamentarzyści i reprezentacja samorządu. 

3. Ta konferencja była ważnym forum dla rozważnej wymiany poglądów  

w otwartym i przejrzystym dialogu między wszystkimi zainteresowanymi 

stronami na temat roli, jaką uprawa palmy oleistej odgrywa w zwalczaniu 

ubóstwa i implementacji wdrażania celów zrównoważonego rozwoju (SDGs)  

do roku 2030. 

4. Uczestnicy konferencji podkreślali, że uprawa palmy olejowej przyczynia się 

do zwiększania dochodów drobnych rolników na obszarach wiejskich, poprzez 

tworzenie miejsc pracy i nowe możliwości biznesowe. 

Przedstawione dane statystyczne dowiodły, że palma olejowa jest najbardziej 

produktywną z roślin oleistych, biorąc pod uwagę areał upraw potrzebny  

do wyprodukowania jednej tony surowca. Wykazano, że wyrugowanie oleju 

palmowego z łańcucha produkcyjnego wymusi wzrost areału upraw innych 

mniej produktywnych roślin oleistych, co globalnie wpłynie na uszczuplenie 

areałów ziemi uprawnej. Wnioskowano, że działania powinny być raczej 



 

 

kierowane na zapewnienie wykonania celów zrównoważonego rozwoju  

w uprawach palmy oleistej i objęcie upraw monitoringiem, niż do całkowitego 

usunięcia z łańcucha produkcyjnego tak ważnego składnika, jakim jest olej 

palmowy.   

24 maja 2018 r.  

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie z Ambasadorem Indonezji J.E. Peterem  

F. Gontha i kierownictwem działu handlowego Ambasady. Omówiono 

możliwości współpracy w sektorze energetyki rozproszonej, przemysłu 

spożywczego i żywności. Zainteresowanych przekazaniem ofert biznesowi  

z Indonezji prosimy o kontakt na adres: info@polandasia.com. 

Podczas spotkania omówiono polsko-indonezyjską wymianę turystyczną, 

wnioski z wizyty delegacji Państwowej Indonezji w PE i rozmowy  

z europarlamentarzystami, a także podsumowano  Konferencję w Watykanie.  

WIETNAM 

W dniach 9 -31 maja w Wietnamie i Singapurze przebywał z misją gospodarczą 

Przewodniczący Sekcji ASEAN-Wietnam Hoang Xuan Khang.  

25 maja 2018 r. 

W mieście Da Nang w Wietnamie odbyła się konferencja poświęcona 

inwestycjom w prestiżowe nieruchomości w trzecim do wielkości mieście  

w Wietnamie. Miasto jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się miejsc  

dla sektora IT, turystyki, logistyki i nieruchomości w Azji Południowo-

Wschodniej. W ostatnich latach miasto zanotowało mocny wzrost inwestycji 

przez cudzoziemców w rynek nieruchomości, głównie za sprawą sprzyjającej 

koniunktury, jak również nowej, bardziej otwartej polityki dla inwestorów 

zagranicznych. W listopadzie zeszłego roku miasto Da Nang było gospodarzem 

Szczytu APEC (Wspólnota Gospodarcza Azji i Pacyfiku), na której obecni byli 

liderzy 21 państw, w tym Stanów Zjednoczonych i Rosji. Na konferencji obecny 

był Przewodniczący Sekcji ASEAN-Wietnam i Członek Rady Izby Hoang Xuan 

Khang. 
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31 maja 2018 r.  

W Hanoi miało miejsce spotkanie poświęcone rozwojowi branży turystyki  

w Wietnamie, na której obecni byli przedstawiciele Kultury, Sportu i Turystyki. 

W 2017 roku Wietnam odwiedziło ponad 13 milionów turystów, o ponad 

prawie 30% więcej niż w roku poprzednim. Mimo znacznego wzrostu  

w porównaniu do 2016 roku, potencjał turystyczny Wietnamu nadal jest 

ogromny. W spotkaniu udział wziął Przewodniczący Sekcji ASEAN-Wietnam 

Hoang Xuan Khang. 

 

SEKCJA KRAJE ARABSKIE I IRAN  

8 maja 2018 r.  

Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Ambasada Arabskiej Republiki Egiptu 

zorganizowały seminarium biznesowe „Egypt: Land of investment 

opportunities”, które odbyło się w Centrum Informacyjnym Polskiej Agencji 

Inwestycji i Handlu. O potencjale tego rynku mówili  przedstawiciele Egipskiej 

Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju oraz Kanadyjsko - Egipskiej Rady Biznesu, 

którzy reprezentowali sektory takie jak budownictwo, rolnictwo i nawozy, 

górnictwo oraz wydobycie ropy i gazu.  

 

9 maja 2018 r.  

W Centrum Informacyjnym PAIH odbyły się Warsztaty: „Rynek irański – teoria  

a praktyka. Warsztaty miały na celu pokazanie potencjału współpracy z Iranem, 

a także wymianę doświadczeń między podmiotami działającymi na tamtejszym 

rynku. W spotkaniu wziął  udział kierownik Biura Handlowego PAIH  

w Teheranie, Jarosław Kaczyński. 

W czerwcu br. do Polski przyjedzie ponad 40 największych przedsiębiorców  

z Iraku. Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Azja przygotowuje serię spotkań 

B2B. Więcej informacji o wydarzeniu wkrótce na stronie Izby 

www.polandasia.com.  

 

 

http://www.polandasia.com/


 

 

SEKCJA Korea  

8 maja 2018 r.  

Miało miejsce spotkanie kierownictwa Sekcji Korea w siedzibie Izby. Omówiono 

możliwości udziału  firm koreańskich w projektach inwestycyjnych w Polsce 

(energetyka, kolej, przemysł). 

22 maja 2018 r.  

 W siedzibie firmy Hansei odbyło się spotkanie z kierownictwem firmy.  

Hansei specjalizuje się  w poszukiwaniu kontaktów gospodarczych dla małej  

i średniej przedsiębiorczości koreańskiej. 

23-30 maja 2018 r.  

Szef Sekcji Korea Janusz Kwon przeprowadził szereg rozmów z firmami sektora 

fotowoltaiki. 

 

SEKCJA UNIA CELNA  

7 maja  2018 r.  

Ambasada Republiki Białorusi w Polsce oraz kancelarie prawnicze białoruska 

REVERA i polska DZP zorganizowali spotkanie poświęcone praktycznym 

aspektom inwestycji w branży IT.  

 

9 maja  2018 r.  

Odbyło się spotkanie z inicjatywy członka Izby  Gasberry Sp. z o.o.  

z przedstawicielem  firmy rosyjskiej z grupy Gazprom Neft w sprawie wymiany 

handlowej chemią budowlaną.   

 

9 maja 2018 r.  

Miało miejsce spotkanie kierownictwa Sekcji Unia Celna, na którym omówiono 

sprawy bieżące.   

 

 

 

 



 

 

21 maja 2018 r.  

Odbyło się spotkanie z przedstawicielem kilku firm rosyjskich z sektora techniki 

elektrycznej i energetycznej na UE. Omówiono pobyt misji gospodarczej tych 

firm w kilku krajach EŚW. Zainteresowanych spotkaniem w czasie pobytu  

w Polsce  prosimy o kontakt na adres: info@polandasia.com.  

 

SEKCJA TSL 

 

14 maja 2018 r.  

W siedzibie Izby miało miejsce spotkanie Chem International i Polish 

Forwarding Company Sp. z o.o., członków Izby, w zakresie współpracy polskich 

importerów produktów chemicznych i firm sektora TSL.  

29 maja 2018 r.  

Z inicjatywy firm Relopack Solutions i Polish Forwarding Company Sp. z o.o., 

członków Izby, w siedzibie Izby odbyło się spotkanie Sekcji TSL. Omówiono  

z udziałem przedstawiciela GITD nową Dyrektywę o bezpieczeństwie ładunków, 

możliwości współpracy na morskim, kolejowym i drogowym Jedwabnym 

Szlaku . 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Kolei Narodowych Litwy i Białorusi 

oraz szef sekcji ekonomicznej Ambasady Białorusi w Polsce. 

 

 

POZOSTAŁE AKTYWNOŚCI 

7 maja 2018 r. 

Odbyło się spotkanie Prezesa Izby Janusza Piechocińskiego w siedzibie firmy 

SAWEX czołowego przetwórcy i dostawcy na rynek polski ryżu i kasz z krajów 

azjatyckich.  

11 maja 2018 r.  

Prezes Piechociński w Krakowie spotkał się z firmami energetycznymi 

zainteresowanymi współpracą z członkami Izby w zakresie eksportu techniki  

mailto:info@polandasia.com


 

 

i technologii energetycznych do Bułgarii, Rumunii, Białorusi, Kazachstanu  

oraz Uzbekistanu  

22 maja 2018 r.  

Prezes Izby Janusz Piechociński był gościem redaktora Głogowskiego w audycji 

EKG w radio TOK.fm. Link do audycji: 

http://audycje.tokfm.pl/podcast/Piechocinski-Brakuje-bardzo-powaznej-

analizy-tego-co-sie-dzieje-w-wiodacych-polskich-przemyslach/62594.  

22 maja 2018 r.  

Przedstawiciele Izby byli obecni na Międzynarodowym Forum Kosmetycznym, 

którego organizatorem był  Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego.  

25 maja 2018 r.  

W Polsat  News Prezes Piechociński wziął udział w programie Prezydenci  

i Premierzy. Link do programu: http://www.polsatnews.pl/wideo-

program/prezydenci-i-premierzy-sesja-nato-w-polskim-parlamencie_6713151/. 

26 maja 2018 r.  

Prezes Piechociński wziął udział w Targach Żywności w EXPO Ptak  

w Nadarzynie. 

28 maja 2018 r.  

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie z Prezes SiDLY Sp. z o.o. Panią Edytą 

Kocyk. SiDLY  zostało nowym członkiem Izby.  

Prezes SiDLY Edyta Kocyk została zwyciężczynią w European Leadership Awards. 

Dzięki zastosowaniu pionerskiego rozwiązania – systemu telemedycznego SiDLY 

opartego na autorskiej opasce telemedycznej - Prezes SiDLY – uzyskała 

zaszczytny tytuł European CEO of the Year. Wartym podkreślenia jest fakt,  

że Edyta Kocyk była nominowana jako jedyna Polka w kategorii CEO Roku. 

28 maja 2018 r.  

W siedzibie Izby miało miejsce spotkanie z przedstawicielami firm dotyczące 

polskiej techniki medycznej w Azji i szans na eksport.  

http://audycje.tokfm.pl/podcast/Piechocinski-Brakuje-bardzo-powaznej-analizy-tego-co-sie-dzieje-w-wiodacych-polskich-przemyslach/62594
http://audycje.tokfm.pl/podcast/Piechocinski-Brakuje-bardzo-powaznej-analizy-tego-co-sie-dzieje-w-wiodacych-polskich-przemyslach/62594
http://www.polsatnews.pl/wideo-program/prezydenci-i-premierzy-sesja-nato-w-polskim-parlamencie_6713151/
http://www.polsatnews.pl/wideo-program/prezydenci-i-premierzy-sesja-nato-w-polskim-parlamencie_6713151/


 

 

29 maja 2018 r.  

W Ministerstwie Finansów Prezes Piechociński spotkał się z zastępcą KAS 

Panem Piotrem  Walczakiem i dyrektorami odpowiedzialnymi za walkę z szarą 

strefą. Omówiono wnioski z kontroli centrów handlowych prowadzonych przez 

firmy kapitału azjatyckiego w Polsce i potrzebę dodatkowej akcji informacyjnej  

i szkoleń z aktywnym udziałem organizacji i stowarzyszeń przedsiębiorców.  

W imieniu Izby Prezes Piechociński zadeklarował dodatkową aktywność w tym 

zakresie i zaproponował kilka roboczych spotkań z członkami Izby 

uczestniczącymi w łańcuchu dostaw Polska-Azja. Wstępnie o takich działaniach 

mówiono na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach  

w gospodarczych panelach azjatyckich. 

29 maja 2018 r.  

Prezes Piechociński udzielił wywiadu Zuzannie  Dąbrowska dziennikarce TOK fm 

i dziennika Rzeczpospolita. Link do audycji: 

http://audycje.tokfm.pl/podcast/Piechocinski-Wyroslem-juz-z-polityki-Zrobila-

sie-parszywa/62937. 

30 maja 2018 r.  

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie Prezes Sidly Pani Edyty Kocyk i szefa 

części medycznej WASKO w sprawie współpracy na rynkach azjatyckich.  

30 maja 2018 r.  

Prezes Piechociński spotkał się w siedzibie giełdowej firmy Vindexus z jej 

kierownictwem. Omówiono problemy płatności i egzekucji należności  

z kontrahentami z Azji. 

 

NADCHODZĄCE WYDARZENIA 

5 czerwca 2018 r. 

W siedzibie Izby odbędzie się spotkanie z Radcą Handlowym Ambasady Bułgarii 

w Warszawie Panem Yordanem Draganchevem oraz polskimi firmami z branży 

energetycznej o możliwościach współpracy na rynku bułgarskim. 

 

http://audycje.tokfm.pl/podcast/Piechocinski-Wyroslem-juz-z-polityki-Zrobila-sie-parszywa/62937
http://audycje.tokfm.pl/podcast/Piechocinski-Wyroslem-juz-z-polityki-Zrobila-sie-parszywa/62937


 

 

11 czerwca 2018 r.  

Spotkania z Przewodniczącymi Sekcji Korea i ASEAN Izby Panem Januszem 

Kwonem oraz Panem Hoang Xuan Khang, na którym podsumują swoje misje 

gospodarcze do Korei Płd. i Wietnamu.  

11 czerwca 2018 r.  

W siedzibie Izby odbędzie się spotkanie z delegacją samorządową z Korei 

Południowej. Więcej informacji o wydarzeniu wkrótce na stronie Izby 

www.polandasia.com.  

12 czerwca 2018 r.  

 W Ambasadzie Filipin odbędzie się spotkanie z Filipińskim Stowarzyszeniem ds. 

Eksportu Usług (the Philippine Association of Service Exporters, Inc. PASEI). 

PASEI to grupa licencjonowanych agencji rekrutacyjnych, które zajmują się 

rekrutacją do pracy za granicą pracowników z Filipin.  

Agencje rekrutują pracowników w obszarze: budownictwa, mechaniki, 

elektryki, techniki, pielęgniarki, inżynierów, opiekunów i lekarzy.  

22 czerwca 2018 r.  

W siedzibie Izby odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Izby 

Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja.  

 

POLECAMY 

 

150 mln zł dla MŚP na zagraniczną promocję firmy 

4 kwietnia br. PARP rozpoczęła nabór wniosków w konkursie Go to Brand, 

wspierającym promocję marek produktowych (zarówno wyrobów, jak i usług), 

które mają szansę stać się rozpoznawalne na rynkach zagranicznych. Mikro, 

mali i średni przedsiębiorcy mogą otrzymać nawet 850 tys. zł na udział  

w zagranicznych targach, wystawach, misjach gospodarczych  

lub konferencjach. W ramach dofinansowania będą też mogli sfinansować 

koszty doradcy, który m.in. zapozna ich ze specyfiką danego rynku 

zagranicznego.  



 

 

Wsparcie jest skierowane do branż o wysokim potencjale konkurencyjnym  

i innowacyjnym. Są to: biotechnologia i farmaceutyka, budowa i wykańczanie 

budowli, części samochodowe i lotnicze, maszyny i urządzenia, moda polska, 

IT/ICT, jachty i łodzie rekreacyjne, polskie specjalności żywnościowe, sprzęt 

medyczny, branże kosmetyczna, meblarska, usług prozdrowotnych. 

 

Drugim obszarem wsparcia są wybrane perspektywiczne rynki zagraniczne, tj.: 

Algieria, Indie, Iran, Meksyk, Wietnam. Ułatwieniem w tej edycji konkursu jest 

możliwość rozliczenia projektów przy wykorzystaniu kwot ryczałtowych. Pula 

środków dla MŚP to 150 mln zł. 

 

Więcej informacji pod adresem: 

http://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-naboru-wnioskow-

wkonkursie-na-dofinansowanie-projektow-w-ramach-poddzialania-3-3-3- 

wsparcie-msp-w-promocji-marek-produktowych-go-to-brand-2018. 

 

ZAPRASZAMY POLSKIE FIRMY DO UDZIAŁU W MISJACH HANDLOWYCH 

UNIJNEGO PROGRAMU: EU GATEWAY & BUSINESS AVENUES w 2018 roku  

 

-kierunek: AZJA By EU Gateway - Own work, CC BY-SA 4.0, 

HTTPS://COMMONS.WIKIMEDIA.ORG/W/INDEX.PHP?CURID=49397010 

 

Cel programu: Wsparcie firm unijnych w działaniach promocyjnych przy 

wchodzeniu na nowe rynki Azji Południowo-Wschodniej, Korei, Japonii i Chin. 

 

Terminy i branże najbliższych misji: 

• Ochrona Zdrowia i Technologie Medyczne: „Healthcare & Medical 

Technologies” Singapur i Filipiny 27-31 sierpnia 2018 -18/05/2018 Powiązane 

targi: Medical Fair Asia, Singapur 29-31/08/2018 WWW.MEDICALFAIR-

ASIA.COM 

• Energooszczędne Technologie: “Green Energy Technologies” Singapur & 

Indonezja 29 - 02 listopada 2018 (wstępnie ustalona data) Powiązane targi: Asia 

Clean Energy Summit, 

31/10 - 1/11/2018 WWW.ASIACLEANENERGYSUMMIT.COM 

 

http://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-naboru-wnioskow-wkonkursie
http://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-naboru-wnioskow-wkonkursie
https://commons.wikimedia.org/W/INDEX.PHP?CURID=49397010
http://www.medicalfair-asia.com/
http://www.medicalfair-asia.com/
http://www.asiacleanenergysummit.com/


 

 

Zaproszenia i informacje Sekcja Chiny  

5 czerwca 2018 r.  

Zapraszamy   na debatę organizowaną przez Grupę Europejskiej Partii Ludowej 

przy Komitecie Regionów, która odbędzie się 5 czerwca 2018 r. (wtorek)  

w Pałacu Kultury i Nauki, przy Placu Defilad 1 (sala Marmurowa, II piętro)  

w Warszawie, w godz. 14:00-17:30 (rejestracja uczestników od godz. 13:30). 

 

6-8 czerwca 2018 r., EXPO PTAK w Nadarzynie 

China Homelife Show i China Machinex to największe targi artykułów chińskich 

w Europie Środkowo-Wschodniej. Gospodarzem imprezy jest Centrum 

Kongresowo-Wystawiennicze Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie. Kolejna, siódma 

edycja odbędzie się w dniach 6-8 czerwca 2018 roku. Na targach China 

Homelife Show co roku prezentuje się ponad 1600 starannie 

wyselekcjonowanych chińskich wystawców z takich branż jak: elektronika, 

materiały budowlane, meble, odzież i tekstylia, oświetlenie, wyposażenie domu 

i upominki. 

 

Druga edycja warsztatów "Współpraca handlowa z Chinami: bezcenna 

wiedza dla importerów". Zapraszamy na drugą edycję cyklu warsztatów 

„Współpraca handlowa z Chinami”, które odbęda sie podczas 

targów China Homelife Show 6 czerwca 2018, w godzinach 11:00-14:00. 

<http://wig.waw.pl/druga-edycja-warsztatow-wspolpraca-handlowa-z-chinami-

bezcenna-wiedza-dla-importerow/> 

 

7-11 czerwca  Misja gospodarcza PAIH Go China! (Ningbo 2018) 

Targi China-CEEC Investment and Trade Expo 2018 odbywające się w dniach 7-

11 czerwca 2018, to targi towarów eksportowych z państw Europy Środkowej  

i Wschodniej. Izbę na Targach i imprezach towarzyszących reprezentować 

będzie Pan Han Baohua szef Centrum handlowego GD Poland, członka Izby. 

 

 

 

 

http://wig.waw.pl/druga-edycja-warsztatow-wspolpraca-handlowa-z-chinami-bezcenna-wiedza-dla-importerow/
http://wig.waw.pl/druga-edycja-warsztatow-wspolpraca-handlowa-z-chinami-bezcenna-wiedza-dla-importerow/


 

 

5-10 listopada 2018 r. China International IMPORT Expo, Szanghaj 

Izba została zaproszona została zaproszona do udziału w targach China 

International Import Expo, które odbędą się w dniach 5-10 listopada br.  

w Szanghaju.  

Targi China International Import Expo to pierwsza tego rodzaju impreza pod 

patronatem samego Prezydenta Chin - Xi Jingpinga. Udział w targach stanowi 

niepowtarzalną okazję do zaprezentowania polskich produktów  

oraz nawiązania kontaktów z dystrybutorami, agentami handlowymi i kupcami. 

Z perspektywy organizatorów istotnym celem targów jest promocja w Chinach 

produktów importowych. Promocji służyć ma udział ok. 5 500 agentów  

i dystrybutorów z terytorium całych Chin, którzy podczas targów liczą  

na nawiązanie wieloletniej współpracy z zagranicznymi partnerami. 

Dla zainteresowanych firm będziemy starali się zaoferować nie tylko atrakcyjne 

warunki finansowe, ale przede wszystkim dedykowane spotkania z firmami 

chińskimi, agentami oraz dystrybutorami. 

Szczegóły wyjazdu na Targi już wkrótce będą ogłoszone na stronie Izby 

www.polandasia.com. 

 

Zaproszenia i informacje Sekcja Indie Sri Lanka  

W dniu 5 czerwca godzina 14  Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. 

organizuje w swojej siedzibie w Warszawie przy ul. Bagatela 12 seminarium dla 

firm zainteresowanych ekspansją zagraniczną na rynek hinduski. 

Miejsce: Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A., ul. Bagatela 12, Warszawa 

 Wszystkich zainteresowanych rejestracją prosimy o przesłanie maila na adres: 

marta.zielinska@paih.gov.pl  

8-11 sierpnia 2018 r. India International Hospitality Expo, Delhi 

India Exposition Mart Ltd (IEML) organizuje inauguracyjną edycję targów "India 

International Hospitality Expo" w dniach 8-11 sierpnia 2018 r. w India Expo 

Centre w Greater Noida w Indiach. Organizatorzy zaproponowali specjalny 

status dla Polski. IHE 2018 poświęcone jest produktom z branży HORECA - 

branży hotelarsko-gastronomicznej. 

http://www.polandasia.com/
mailto:marta.zielinska@paih.gov.pl



