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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, a także  

na profilu Izby na Twitterze oraz Facebook’u. 

 

Nowi członkowie Izby  

uAvionics Technologies Sp. z o.o. 

uAvionics to producent bezzałogowych statków powietrznych. W ofercie 

uAvionics znajdują się: wielowiernikowe bezzałogowe platformy poniżej 7 kg, 

bezzałogowe samoloty poniżej 25 kg oraz osprzęt do dronów taki jak autopilot, 

system redundancji czy stacja naziemna. Produkowane przez uAvionics 

platformy mogą posłużyć do inspekcji, monitorowania, nadzoru i nagrywania  

z powietrza przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. 

Produkty te znajdą zastosowania cywilne oraz wojskowe. Oprócz produkcji 

samolotów bezzałogowych uAvionics świadczy również usługi oblotów – 

inspekcji termowizyjnych oraz wizualnych. Flota uAvionics wyposażona  

w odpowiednie czujniki ułatwia wykonywanie zadań w wielu sektorach.  

Więcej informacji o uAvionics mogą Państwo znaleźć na: 

https://www.uavionics.com.pl/strona-glowna. 

 

 

https://www.uavionics.com.pl/strona-glowna


 

 

 

KRK PARTNERZY DIGITAL SOLUTIONS Sp. z o.o. 

KRK PARTNERZY DIGITAL SOLUTIONS specjalizuje się w outsourcingu 

kompetencji IT, a ulubiony model współpracy to body leasing zdalnych 

specjalistów w modelu zarządczym. KRK PARTNERZY DIGITAL SOLUTIONS jest 

częścią Holdingu KRK PARTNERZY – lidera na rynku pracy zdalnej. Portfolio 

DIGITAL SOLUTIONS to wielonarodowe zespoły programistów z Indii, Polski, 

Ukrainy, Białorusi oraz Algierii. Programiści obsługują następujące technologie: 

Tableau, Ruby on Rails, Java, Angular, Android, iOS, .NET, SQL, C#, JavaScript 

oraz PHP. DIGITAL SOLUTIONS obecnie posiada ponad stu kandydatów, a ma 

dostęp do zasobów liczonych w tysiącach w dowolnej technologii w ciągu max 5 

dni roboczych.  

Więcej informacji o KRK PARTNERZY DIGITAL SOLUTIONS na stronie: 

http://ds.krkpartnerzy.pl/main/index-ver-pl.html. 

 

U partnerów Izby  

EXPO Mazury S.A. 

3-5 sierpnia 2018 r. BROWARIADA & Festiwal Smaków 

W dniach 3-5 sierpnia 2018 r. w EXPO Mazury w Ostródzie odbyła się II edycja 

BROWARIADY połączona z III edycją Festiwalu Smaków. BROWARIADA  

to festiwal piw rzemieślniczych. W tegorocznej edycji festiwalu udział wzięło 47 

wystawców oraz 23 browary z całej Polski, które zaserwowały ponad 150 

gatunków piw. Festiwal Smaków to święto kuchni regionów, ekologicznej  

i tradycyjnej. Goście mieli okazję spróbowania wszystkiego, co smaczne, 

zdrowe i przygotowane według najlepszych standardów eko-gospodarki.  

O tym i nadchodzących wydarzeniach organizowanych w EXPO Mazury  

w Ostródzie więcej na stronie www.expomazury.pl 

 

 

 

http://ds.krkpartnerzy.pl/main/index-ver-pl.html
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U członków Izby 

URSUS S.A.  

URSUS S.A. Z POROZUMIENIEM O USTANOWIENIU STRATEGICZNEJ 

WSPÓŁPRACY Z AGRICULTURAL BANK OF SUDAN 

21 lipca br. w Chartumie, w obecności Ministra Spraw Zagranicznych RP, Jacka 

Czaputowicza oraz Ministra Spraw Zagranicznych Sudanu, Al-Dirdiri Mohameda 

Ahmeda, Wiceprezes Zarządu URSUS S.A., Michał Nidzgorski podpisał  

z Dyrektorem Agricultural Bank of Sudan Salaheldin Hassanem Ahemedem 

porozumienie o ustanowieniu strategicznej współpracy zmierzającej  

do uruchomienia produkcji ciągników i maszyn rolniczych URSUS  

w miejscowości Al Jazirah w Sudanie wraz z utworzeniem sieci centrów 

serwisowych na terenie całego kraju.  

Więcej informacji na stronie: https://www.ursus.com/pl/aktualnosc/ursus-s-a-

z-porozumieniem-o-ustanowieniu-strategicznej-wspolpracy-z-agricultural-bank-

of-sudan. 

LUG S.A. 

LUG Turkey – nowa spółka zagraniczna w Grupie Kapitałowej LUG S.A. 

1 sierpnia br. Zarząd LUG S.A. zawarł umowę, na podstawie której powstanie 

spółka LUG Turkey (pełna nazwa: LUG AYDINLATMA SISTEMLERI ANONIM 

SIRKETI) wchodząca w skład Grupy Kapitałowej LUG S.A. Nowy podmiot 

skoncentruje się na działalności handlowej na rynku tureckim. Utworzenie 

spółki LUG Turkey to kolejny krok ku realizacji strategicznych kierunków 

rozwoju LUG na lata 2017-2021.  

Więcej informacji o spółce na stronie: 

http://www.lug.com.pl/firma/aktualnosci,10466/lug-turkey,-nowa-spolka-

zagraniczna-w-grupie-kapitalowej-lug-s-a-. 
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Sekcja Chiny 

10 lipca 2018 r.  

W siedzibie Gminy Lesznowola odbyło się spotkanie z Wójt Lesznowoli  

Panią Marią Jolantą Batycką-Wąsik w sprawie relacji samorząd-przedsiębiorcy 

azjatyccy. Omówiono samorządowy program integracji i funkcjonowania 

oświaty dla dzieci z rodzin azjatyckich. W spotkaniu uczestniczyli liderzy 

społeczności chińskiej i wietnamskiej.  

 

Sekcja ASEAN 

16 lipca 2018 r.  

Prezes Piechociński spotkał się z J.E. Peterem F. Gonthą, Ambasadorem 

Indonezji. Omówiono możliwości promocji turystyki Indonezji oraz utworzenie 

w ramach Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja Sekcji Indonezja.  

20 lipca 2018 r.  

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie Przewodniczącego Sekcji ASEAN  

z przedstawicielem firmy EWA-BIS, członka Izby. Omówiono kwestie obecności 

polskich owoców i warzyw na rynku wietnamskim.  

26 lipca 2018 r.  

W siedzibie Ambasady Indonezji w Warszawie odbyło się spotkanie w kwestii 

certyfikacji halal. W spotkaniu udział wzięli J.E. P.F. Gontha, Ambasador 

Indonezji, J.E. T. Miśkiewicz, Mufti Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, 

Janusz Piechociński, Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja  

oraz kierownictwo JAR Aromaty, Członka Izby. 

 

Sekcja Korea 

12 lipca 2018 r. 

Odbyło się spotkanie firm kapitału koreańskiego na Dolnym Śląsku. Omówiono 

możliwości wykorzystania tych firm dla przybliżenia polskim przedsiębiorcom 



 

 

potencjalnych partnerów w Korei. Poruszono także kwestię udziału członków 

Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja w Targach w Seulu w październiku. 

13 lipca 2018 r.  

Miało miejsce spotkanie z kierownictwem koreańskiej firmy HANSEI, która  

w imieniu KOTRA specjalizuje się w kojarzeniu małego i średniego biznesu  

z Polski i Korei. Omówiono zasady uczestnictwa polskich firm  

w październikowych targach w Seulu.  

W siedzibie firmy VINDEXUS odbyło się spotkanie z jej kierownictwem  

dot. zatorów płatniczych w relacjach polskich przedsiębiorców z firmami 

kapitału azjatyckiego w Polsce. 

  

Sekcja Unia Celna – Azja Centralna 

5 lipca 2018 r.  

Odbyło się spotkanie z Czesławem Langiem w sprawie organizacji jesienią 

Wyścigu Narodów z udziałem reprezentacji Białorusi, Rosji, Kazachstanu  

oraz Chin. W spotkaniu uczestniczył wiceprzewodniczący Białoruskiego Związku 

Kolarskiego.  

13 lipca 2018 r.  

Spotkanie z kierownictwem URSUS S.A., na którym omówiono możliwości 

eksportowe dla firm techniki rolniczej w poszczególnych krajach Azji Centralnej.  

16 lipca 2018 r.  

W siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja odbyło się spotkanie  

z J.E. E. Ghazaryanem Ambasadorem Armenii. Ambasador przedstawił 

możliwości współpracy gospodarczej z Armenią. W spotkaniu wzięli udział 

przedstawiciele firm-członków Izby m.in.: WASKO S.A., Horus-Energia, EWA-BIS, 

WhyNotTravel, uAvionics, Fundacja „Zdążyć z Pomocą”, Polish Forwarding 

Company, Simed Construction. Spotkanie zainicjował Przewodniczący Sekcji 

Unia Celna, Pan Czesław Skarżyński. 

 



 

 

16 lipca 2018 r. 

Odbyło się spotkanie Sekcji Unia Celna poświęcone przygotowaniu oferty 

polskich firm z sektora ochrony środowiska i energetyki dla kilku samorządów  

z Białorusi.  W spotkaniu uczestniczył również Dyrektor Zakładów rowerowych  

i motocyklowych z Białorusi.  

16 lipca 2018 r.  

W siedzibie Izby miało miejsce spotkanie z kierownictwem firmy Rabat Rolniczy, 

na którym omówiono możliwości wykorzystania wypracowanej metody 

sprzedaży bezpośredniej na rynkach Białorusi, Kazachstanu oraz Uzbekistanu. 

20 lipca 2018 r.  

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie z kierownictwem FUD Mińsk Mazowiecki  

i omówienie jej oferty dla Azji Centralnej. 

30 lipca 2018 r.  

W Ambasadzie Uzbekistanu w Warszawie odbyło się współorganizowane przez 

Izbę Przemysłowo-Handlową Polska-Azja Forum Gospodarcze Polska-

Uzbekistan. W Forum wzięła udział liczna delegacja przedstawicieli 

przedsiębiorczości i administracji na czele z gubernatorem obwodu 

Kaszkadaryjskiego Republiki Uzbekistan. Ze strony Izby w spotkaniu udział 

wzięli Przewodniczący Sekcji Unia Celna Pan Czesław Skarżyński,  

który zaprezentował ofertę członków Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja 

oraz przedstawiciele: URSUS S.A., PRONAR, HORUS-ENERGIA, Polish Forwarding 

Company, Xspedycja oraz WBurdecki Sp. z o.o. 

 

Sekcja TSL 

10-11 lipca 2018 r. 

W siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja odbyło się spotkanie firm 

sektora TSL w sprawie budowy nowych terminali logistycznych w polskich 

portach. Omówiono sytuację w transporcie intermodalnym i koordynacji 

współpracy z chińskimi firmami transportowymi na Nowym Jedwabnym Szlaku. 



 

 

13 lipca 2018 r.  

Miało miejsce spotkanie z kierownictwem URSUS S.A., na którym omówiono 

możliwości eksportowe dla firm techniki rolniczej w krajach arabskich  

i afrykańskich oraz możliwości współpracy z firmami TSL, które są członkami 

Izby w transporcie produktów URSUS S.A. 

 

Sekcja Kraje Arabskie 

Przedstawiciel Izby przez tydzień będzie spotykał się w Iraku z przedsiębiorcami 

zainteresowanymi współpracą z Polską. W programie wizyty są spotkania  

z wiceministrami gospodarki, ropy i gazu, agencją inwestycji zagranicznych  

oraz przewodniczącymi trzech prowincji.  

Inne wydarzenia 

5 lipca 2018 r.  

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie grupy firm energetycznych 

zainteresowanych współpracą w zakresie modernizacji systemów 

energetycznych w Bułgarii. W spotkaniu uczestniczył Radca Handlowy 

Ambasady Bułgarii. 

 

 

 


