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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 również  

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. 

 

Misja przedstawicieli 16 państw Europy Środkowo-Wschodniej do Chin  

w ramach 2018 Seminar for Officials of „16+1” Small and Medium-sized 

Enterprises Cooperation w dniach 11.11-2.12.2018 r. 

Przedstawiciele Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja wzięli udział w misji 

przedstawicieli państw wchodzących w skład inicjatywy „16+1” do Chin 

zorganizowanej przez Ministerstwo Handlu ChRL, Miasto Ningbo, Komisję  

ds. handlu miasta Ningbo,  Ningbo Maritime Silk Road Institue oraz Ningbo 

CEEC Cooperation Institute. Misja zapoznała się na spotkaniach z czołowymi 

ekspertami nauki i biznesu z chińską ofertą współpracy, możliwościami  

i zasadami poszczególnych branż, wymogami administracyjnymi, systemem 

podatkowym i celnym. Uczestniczyła w licznych spotkaniach, wykładach, 

seminariach i prezentacjach. Członkowie Seminarium odwiedzili Ningbo, 

Szanghaj, Hangzhou oraz Yiwu. W ramach misji przedstawiciele Izby 

Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja odwiedzili m.in. siedzibę Alibaba Group, 

Yiwu Commodity Market, Ningbo CRRC New Energy Technology Co., Ltd. 

Podsumowanie misji zostało załączone do Newslettera.  

 



 

 

Nowi członkowie Izby  

AKY Idea Maker 

Firma AKY Idea Maker w swojej działalności bazuje na relacjach polsko-

azjatyckich (kraje SAARC) oraz usługach związanych z kompleksową obsługą 

cudzoziemców. Jej założycielem jest Amit Kumar Yadav, będący również 

Przewodniczącym Sekcji Nepal w Izbie Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja. 

AKY Idea Maker świadczy usługi związane z kompleksowym doradztwem  

w zakresie legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców, zarówno dla osób 

fizycznych jak i przedsiębiorców. Firma jest również zarejestrowaną agencją 

zatrudnienia. W odpowiedzi na zgłaszane przez przedsiębiorców problemy 

kadrowe AKY Idea Maker oferuje usługi rekrutacyjne pracowników 

zagranicznych – głównie z Nepalu. Przedsiębiorstwo zajmuje się  

także doradztwem edukacyjnym, prowadząc nabór kandydatów na studia  

jako outsourcingowe centrum rekrutacyjne dla uczelni partnerskich. Oferta 

obejmuje studia wyższe oraz różnorodne kursy. 

Więcej o AKY Idea Maker na stronie: www.akyideamaker.com. 

BIG BRANDS GROUP 

BIG BRANDS GROUP jest importerem, eksporterem, dystrybutorem  

i producentem oferującym 500 najlepszych światowych marek z segmentu 

FMCG (Coca Cola, Red Bull, Wrigley’s, Ferrero, Mondelez, Mars, Nestle, P&G, 

Nivea, Kimberly Clark, Reckitt Benckiser, Unilever i wiele więcej). Firma jest 

dystrybutorem ponad 20 000 produktów do 92 krajów I zaopatruje ponad 2300 

klientów – nie tylko sieci supermarketów i grupy hurtowni, ale także stacje 

paliw, sektor HoReCa, agencje reklamowe, wendingowe i inne, dostarczając 

produkty na całym świecie.  

Wraz z rozwojem organizacji, BIG BRANDS GROUP podejmuje współpracę  

z innowacyjnymi i niszowymi producentami oraz pomaga klientom,  

którzy poszukują rzetelnego źródła wyróżniających się produktów. Wspiera 

dystrybucję takich marek jak Angry Birds, nowych napojów energetycznych, 

artykułów higienicznych, itd. 

Więcej informacji o BIG BRANDS GROUP na stronie www.bb-g.pl. 

http://www.akyideamaker.com/
http://www.bb-g.pl/


 

 

U członków Izby:  

6 listopada 2018 r.  30-lecie PPH EWA-BIS 

W Muzeum Polin w Warszawie odbyły się uroczystości z okazji 30-lecia członka 

Izby firmy PPH Ewa BIS. Firma Ewa-Bis została założona w 1987 roku  

w Warszawie. Założycielem firmy i Członkiem Zarządu jest Marek Marzec.  

Ewa-Bis należy do Ewa-Bis Group działającej w kilku gałęziach biznesu.  

Ewa-Bis obecnie eksportuje owoce i warzywa do ok. 50 krajów na całym 

świecie, w tym do niemal całej Europy. Firma należy do 20 największych 

eksporterów w Polsce i współpracuje z ok. 60 grupami producenckimi i ok. 100 

indywidualnymi rolnikami. Najważniejszym kierunkiem działalności jest eksport 

świeżych i mrożonych warzyw i owoców. W ofercie firmy znajdują się również 

soki NFC, koncentraty oraz produkty FMCG. Zapewnia zarówno produkty 

konwencjonalne, jak i ekologiczne. Prowadzi spółki w pięciu krajach, pracujemy 

w Polsce, Rosji, Niemczech, Ukrainie i Kanadzie. Ewa-Bis Group zatrudnia 200 

osób.  

Gratulujemy wspaniałego jubileuszu! 

 

23 listopada 2018 r. Wielka Gala „Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki”, 

Przedsiebiorcy.pl 

W Sangate Hotel Airport w Warszawie odbyła się Wielka Gala „Sylwetki i Marki 

Polskiej Gospodarki”. Zgromadzonych gości powitał gospodarz wieczoru  

Pan Robert Składowski – Prezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców  

i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl, który pogratulował obecnym ich sukcesów 

oraz podkreślił zaangażowanie Federacji w działania na rzecz promowania 

polskiej przedsiębiorczości. Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja 

Janusz Piechociński miał zaszczyt wyrazić słowa uznania i przekazać gratulacje 

Laureatom. 

„Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki” to inicjatywa, której celem jest 

kreowanie i umacnianie etycznych norm oraz standardów w obszarach: 

przedsiębiorczości, instytucji oraz w ochronie zdrowia. W ramach Programu 

przyznawany jest tytuł „Rekomendowana Marka Polskiej Gospodarki”  

oraz realizowane są Projekty: „Rzetelni”, „Liderzy Polskiej Gospodarki”  

oraz „Diamenty Polskiej Gospodarki”. 

 

 



 

 

Sekcja Chiny 

7 listopada 2018 r.   

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

z przedstawicielami Izby-członkami delegacji państw inicjatywy 16+1 w ramach 

wyjazdu  do Chin na 2018 Seminar for Officials of „16+1” Small and Medium-

sized Enterprises Cooperation. 

13 listopada 2018 r.    

W siedzibie GD Poland odbyło się spotkanie, na którym omówiono pierwsze 

wnioski z uruchomienia w GD Poland W Wolce Kosowskiej filii agencji celnej  

w ramach realizacja uzgodnionego z Ministerstwem finansów programu 

naprawczego i szkoleń biznesowych. 

Sekcja Indie 

7 listopada 2018 r.  

Miało miejsce spotkanie w siedzibie Izby dotyczące możliwości eksportu  

do Indii polskich owoców i warzyw, części samochodowych i sprzętu górniczego  

Przez cały miesiąc Izba poszukiwała kolejnych dostawców artykułów 

żywnościowych w eksporcie do Indii. Występowała w sprawie pracy polskich 

konsulatów, sposobu rejestracji i potrzeb polskich przedsiębiorców w sprawie 

przyznawania wiz dla pracowników i studentów. 

Sekcja Indonezja 

20 listopada 2018 r.   

Spotkanie w Ambasadzie z Ambasadorem Indonezji dotyczące tego,  

jak wykorzystać liczną obecność przedstawicieli polityki, administracji i biznesu 

z tego kraju na COP 24 w Katowicach. W spotkaniu uczestniczyła Szefowa Sekcji 

Indonezja Izby. 

27 listopada 2018 r.    

Spotkanie w siedzibie Izby z Ambasadorem Indonezji w sprawie organizacji 

pobytu w Polsce grupy spawaczy, którzy otrzymali zezwolenie na pracę. 



 

 

Przygotowania do organizacji spotkań firm wyspecjalizowanych w zatrudnianiu 

obcokrajowców. 

Sekcja Wietnam 

29 listopada 2018 r.   

W siedzibie Izby Przewodniczący Sekcji omówił wyniki misji gospodarczej  

do Hanoi.  

Sekcja Korea 

2 listopada 2018 r.    

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie Sekcji Korea, na którym podsumowano 

Targi w Seulu i wyniki misji gospodarczej do Korei. 

14 listopada 2018 r.   

Bardzo ciekawe Forum Meblowe Polska Korea zorganizowane przez Partnera 

Izby firmę Hansei . W czasie Forum Prezes Izby przedstawił Raport o polskim 

sektorze meblowym.  

Uwaga firmy meblowe przygotowujemy misję gospodarczą do Seulu.  

Wkrótce opublikujemy informacje na temat warunków misji.  

Szef Sekcji Korea był przez cały miesiąc zaangażowany w pozyskanie 

wyspecjalizowanych pracowników dla firm koreańskich w Polsce. 

Przedsiębiorcy koreańscy szczególnie z Dolnego Śląska sygnalizują olbrzymie 

problemy w pozyskaniu kluczowych pracowników dla terminowej realizacji 

procesów inwestycyjnych. 

Sekcja Kraje Arabskie 

8 listopada 2018 r.   

Forum Polska-Irak, na którym Prezesa Izby zaprezentował ofertę  

dla przedsiębiorców irackich.  

 

 



 

 

10 – 11 listopada 2018 r.    

W siedzibie Izby odbyły się szereg spotkań B2B z firmami irackimi 

zorganizowanych przez Szefa Sekcji. Obszary współpracy: dostawy z Polski 

techniki energetycznej i elektrycznej, żywności, części samochodowych , leków  

i kosmetyków oraz budowa i wyposażenie obiektów publicznych. 

 

13 listopada 2018 r.   

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie dotyczące podsumowania efektów Forum 

Polska-Irak, omówiono ofertę dostaw z Egiptu, przygotowania do misji  

do Bagdadu i Basry na początku 2019 roku. 

20 listopada 2018 r.   

W siedzibie Izby zorganizowano spotkanie dotyczące możliwości eksportu 

części i akcesoriów samochodowych do Iraku 

Przedsiębiorcy z Iraku sygnalizują dramatyczne patologie w dostępie do polskiej 

wizy. To kolejny sygnał nie tylko z tego Kraju.  

Sekcja Nepal 

7 listopada 2018 r.   

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie, na którym omówiono polską ofertę  

dla delegacji Nepalskiej na COP 24 w Katowicach z Prezydent Nepalu na czele.  

Szef Sekcji spotkał się z władzami akademickimi uczelni w Warszawie, Olsztynie, 

Kielcach w sprawie płatnych studiów dla Nepalczykow. 

Sekcja Kapitał Ludzki 

2 listopada 2018 r.   

W siedzibie Izby omówiono kadrowe potrzeby przedsiębiorstw: spawacze  

z Indii, Nepalu, Uzbekistanu. 

 

 

 



 

 

Sekcja TSL 

23 listopada 2018 r.    

Miało miejsce spotkanie w siedzibie Izby w sprawie bezpieczeństwa ładunków 

na trasie Polska-Azja, wymogów technicznych i sanitarnych.  

 

24 listopada 2018 r.   

Przedstawiciele Polish Forwading Company społeczności azjatyckiej  

w Warszawie przedstawili wymogi systemu podatkowego i celnego UE, wymogi 

i procedury celne. Spotkanie zorganizował członek Izby GD Poland 

 

Sekcja Unia Celna  Azja Centralna 

2 listopada 2018 r.   

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie o rozbudowie i funkcjonowaniu terminali 

granicznych UE-Unia Celna. 

20 listopada 2018 r.    

W Ambasadzie Uzbekistanu z udziałem członków Izby odbyła się II Prezentacja 

Przemysłu Tekstylnego. 

26 listopada 2018 r.    

Białorusko-Polskie Forum Biznesu towarzyszące posiedzeniu Wspólnej 

Białorusko-Polskiej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej. Ze strony białoruskiej 

w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele białoruskich przedsiębiorstw z branży  

spożywczej, maszynowej, finansowej, bankowości, IT, samochodowej,  

odzieżowej. Celem wydarzenia było pogłębienie współpracy gospodarczej 

pomiędzy Białorusią i Polską, a także ułatwienie bezpośrednich kontaktów 

między przedsiębiorcami z obydwóch krajów. Po Forum odbyły się z licznym 

udziałem członków Izby się spotkania B2B. 

28 listopada 2018 r.    

Z okazji Dnia Niepodległości Kazachstanu spotkanie w Hotelu Regent. Bardzo 

przyjazne przemówienie Ambasadora Margulan Baimukhana. W części 

kulturalnej świetny występ Zespołu Narodowego. 



 

 

Sekcja Energetyka 

14 listopada 2018 r.   

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ekoenergia Kraków  

w sprawie koordynacji polskiej oferty w zakresie OZE, utylizacji odpadów  

i małej średniej energetyki w polskiej ofercie dla Krajów Bałkańskich, Rumunii  

i Bułgarii. 

29 listopada 2018 r.  

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie Sekcji Energetyka, w którym uczestniczyli 

przedstawiciele Horus-Energia Sp. z o.o., Sefako, Rafako, Energotherm, Termo-

REX S.A., szefowie Sekcji Kraje Arabskie i Indonezja. Omówiono misje  

do Indonezji i Iraku, przygotowanie wspólnej oferty dla delegacji na COP 24. 

Inne wydarzenia 

2 listopada 2018 r.    

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie z kierownictwem Meliorex Podlasie. 

Omówiono możliwości wykorzystania materiałów budowlanych w strefie 

przygranicznej oraz współpracę z Rosją i Białorusią.  

5 listopada 2018 r.   

Prezes Izby Janusz Piechociński udzielił w TVN24 wywiadu o sytuacji w polskiej 

gospodarce i handlu zagranicznym.  

6 listopada 2018 r.   

W Muzeum Polin odbyła się kolejna edycja Kongresu Bezpieczeństwa Żywności 

współorganizowana przez członka Izby firmę PPH EWA-BIS. 

7 listopada 2018 r.    

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie na temat możliwości usług finansowych  

w Krajach Unii Celnej w ramach wsparcia dla eksportu na rynkach azjatyckich. 

  

 



 

 

13 listopada 2018 r.    

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie dotyczące możliwości promocji polskich 

dronów i techniki IT na Bliskim Wschodzie.  

14 listopada 2018 r.   

W siedzibie Izby miało miejsce spotkanie dotyczące możliwości promocji 

polskich soków na nowych rynkach.  

15 listopada 2018 r.   

W siedzibie Izby odbyła się dyskusja: „Jak sprzedawać polskiego kurczaka  

w Azji?”. 

16 listopada 2018 r.   

Odbyło się spotkanie robocze ekspertów w siedzibie Izby „Jak obsługiwać 

polskie firmy na Białorusi w zakresie potrzeb finansowych”. 

19 listopada 2018 r.    

Nawiązanie współpracy Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych  

im. Cyryla Ratajskiego z Izbą Przemysłowo-Handlową Polska-Azja. 

Udział w spotkaniu wzięli Prezes Izby Pan Janusz Piechociński oraz Piotr Paisert 

Członek Zarządu WZPP, Pan Waldemar Szupien Ekspert WZPP ds. kontaktów 

międzynarodowych, Pan Grzegorz Skibiński Ekspert WZPP ds. architektury  

i urbanistyki miejskiej. 

Efektem nawiązania współpracy będzie organizacja we współpracy z jedną  

z poznańskich Uczelni Wyższych cyklu comiesięcznych spotkań na temat 

wymiany handlowej z poszczególnymi krajami azjatyckim. 

Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Azja zapewni udział w tych spotkaniach 

przedstawiciela dyplomatycznego danego kraju w randze Ambasadora w Polsce 

danego kraju lub jego zastępcy oraz przedstawiciela firmy polskiej, która jest 

obecna w wymianie handlowej z danym krajem. 

Pierwsze spotkanie planowane jest na przełomie miesiąca styczeń luty 2019 

roku. 

 



 

 

Nadchodzące wydarzenia 

Polska Rada Biznesu, a także Kapituła Nagrody Polskiej Rady Biznesu zaprosiła 

Prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja Janusza Piechocińskiego  

do grona osób nominujących Kandydatów i Kandydatki do ósmej edycji 

Nagrody PRB. Chcielibyśmy aby Kandydatury Prezesa Piechocińskiego były 

wsparte propozycjami członków Izby. 

Nominacje prosimy zgłaszać do końca grudnia 2018 roku. 

Laureatów 8. Edycji Nagrody PRB poznamy 27 maja 2019 r. Więcej informacji  

o nagrodzie PRB, jej patronach, laureatach z lat ubiegłych  

i zasadach nominacji znajduje się na stronach PRB. 

10 grudnia 2018  r. „Chińskie wpływy w Polsce i krajach Grupy 

Wyszehradzkiej", Pałac na Wyspie ul. Agrykoli 1, CSM, THINKTANK. 

W ostatnich latach Chiny nasiliły kontakty z Europą Środkowo-Wschodnią,  

którą postrzegają zarówno jako „bramę do Europy”, a także istotną część  

Inicjatywy Pasa i Szlaku. Inwestycje i handel przeplatają się z większym  

zaangażowaniem politycznym, którego znaczącym elementem stał się format  

16+1. Relacjom dwustronnym na wysokim szczeblu towarzyszy współpraca na  

poziomie regionalnym i lokalnym. Ta nowa jakość we wzajemnych relacjach  

rodzi jednak pytania o interesy i wpływy Państwa Środka w naszym regionie. 

Będzie się o tym rozmawiać w gronie ekspertów podczas spotkania w formule  

okrągłego stołu 10 grudnia 2018, w godz. 15:30 - 16:30 w Pałacu  

na Wyspie, Muzeum Łazienki Królewskie, ul. Agrykoli 1, Warszawa.  

Po spotkaniu odbędzie się świąteczny wykład Centrum Stosunków  

Międzynarodowych i THINKTANK „Chiński Renesans: co przynosi światu,  

Europie i Polsce?", którego gościem specjalnym będzie prof. Bogdan  

Góralczyk. 

13 grudnia 2018 r., Szkolenie pt.: „Model biznesowy internacjonalizacji  

wraz z wdrożeniem strategicznym na rynkach zagranicznych”, Kraków. 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność 

zgłoszeń! Pierwszeństwo udziału mają firmy z woj. małopolskiego. 

Termin przyjmowania zgłoszeń – do wyczerpania miejsc! 



 

 

Zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniu prosimy o przesłanie skanu 

wypełnionego i podpisanego formularza na adres e-mail: 

szkolenia@iph.krakow.pl. 

14 grudnia2018 r., Seminarium dot. nowych technologii w biznesie  

oraz możliwości współpracy z przedsiębiorstwami z dzielnicy Bao'an  

w Shenzhen, Warszawa. 

Seminarium dot. nowych technologii w biznesie oraz możliwości współpracy  

z przedsiębiorstwami z dzielnicy Bao'an w Shenzhen, które odbędzie się  

w piątek 14 grudnia w godzinach 14:00-16:15 w Sali Wilanów 1 i 2 hotelu 

Radisson Blu Sobieski.  

Osoby chętne do uczestnictwa prosimy jedynie o rejestrację poprzez przesłanie 

na adres biuro@pchrb.pl. 

14-18.01.2019 r. Misja gospodarcza Food&Beverage do Wietnamu, Ho Chi 

Minh i Hanoi  

W imieniu ośrodka Enterprise Europe Network z Wietnamu (EU-Vietnam 

Business Network) zapraszamy do udziału w międzynarodowej misji 

gospodarczej do Ho Chi Minh i Hanoi, która odbędzie się w dniach 14-18 

stycznia 2019 r. 

Wydarzenie to skierowane jest do firm działających w szeroko pojętej branży 

spożywczej, ze szczególnym uwzględnieniem (żywność i napoje, HoReCa, 

technologie spożywcze). 

Organizatorzy misji gospodarczej oferują uczestnikom m.in.: 

- udział w seminarium informacyjnym na temat prowadzenia działalności  

w Wietnamie, 

- wywiad konsultacyjny z doświadczonym zespołem EVBN w celu zdefiniowania 

strategii biznesowej w Wietnamie, 

- spotkania z podmiotami z Europy prowadzącymi działalność gospodarczą  

w Wietnamie. 

 

mailto:szkolenia@iph.krakow.pl
mailto:biuro@pchrb.pl


 

 

28-31 stycznia 2019 r. Polskie stoisko na międzynarodowych targach ARAB 

HEALTH 2019, Dubaj (Zjednoczone Emiraty Arabskie) 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza polskie firmy i startupy  

z branży medycznej do udziału i skorzystania ze stoiska narodowego,  

które zostanie zorganizowane przez PARP podczas międzynarodowych targów 

ARAB HEALTH 2019, które odbędą się w dniach 28-31 stycznia 2019 r. w Dubaju  

w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. 

Firmy zainteresowane skorzystaniem z polskiego stoiska prosimy o kontakt  

z Panią Agnieszką Promianowską (agnieszka_promianowska@parp.gov.pl). 
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