Konkurs Fotograficzny z okazji 70 lat relacji pomiędzy Chinami a Polską
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波兰中国总商会举办中波建交70周年研讨会

中国驻波兰⼤使刘光源在中波建交70周年研讨会上的致辞（摘要）
波兰中国总商会成⽴⼤会

波兰中国总商会与波兰企业技术部对话会

会员企业与波兰企业技术部副部⻓交流内容
波兰中国总商会组织会员企业考察罗兹省
波兰中国总商会与⻢祖⾥省⻓对话会

新年招待会暨 2019 年波兰经济形势说明会
中资企业参与政府采购和融资途径说明会
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中波经贸合作新平台：GRÓJEC⼯业园项⽬进⼊实施阶段
中国（许昌）-波兰经贸交流会

我和祖国⼀刻也不能分割：波兰中国总商会组织会员企业观看电影《我和我的祖国》
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ZARZĄD SINOCHAM

董事会

LIU HONGXING

刘红星

Prezes Zarządu

会⻓

BAO JIANLIN

保建林

DAI XIAOZONG

戴晓总

XIA BIN

I Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

副会⻓

BIAN XIAOHAO

边晓浩

Wiceprezes Zarządu

副会⻓

副会⻓

ZHAO HAI

赵海

Wiceprezes Zarządu

副会⻓

夏滨
副会⻓

LI YU

李昱

CzłonekZarządu

董事
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SEKRETARIAT SINOCHAM

秘书处

GUO PEIDONG

郭培东

Dyrektor Generalny

秘书⻓

MA PAN

ADRIAN CZAJKA

Senior Manager

Senior Manager

⻢攀

蔡德昂

⾼级经理

⾼级经理

GRUPA DO SPRAW WYDARZEŃ SPOŁECZNYCH
I KULTURALNYCH

公益和社会活动委员会

CHEN XIN

CHEN JINBO

WANG XU

ZHU JIAO

Przewodniczący Grupy

Członek Grupy

Członek Grupy

Członek Grupu

陈欣

委员会负责⼈

ADRES

地址

陈⾦波
委员

ul. Królewska 18
00-103 Warszawa/

华沙

王旭
委员

电邮
电话
⽹站

E-MAIL/
TEL/
WWW/

朱姣
委员

biuro@sinocham.pl
(22) 255 68 51
www.sinocham.pl
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WSTĘP OD PREZESA IZBY

会⻓寄语

PREZES ZARZĄDU IZBY
LIU HONGXING

波兰中国总商会会⻓刘红星

POLSKO-CHIŃSKA GŁÓWNA IZBA
GOSPODARCZA:
PROMOCJA NOWEJ PLATFORMY DLA
CHIŃSKO-POLSKIEJ WSPOŁPRACY
HANDLOWEJ

波兰中国总商会：
推动中波经贸合作新平台

W marcu tego roku została założona PolskoChińska Główna Izba Gospodarcza. Tworzy ona
nową platformę dla współpracy pomiędzy
polskimi i chińskimi firmami. Jest to także nowy
okres dla chińskich i polskich inwestycji oraz
współpracy handlowej pomiędzy naszymi
krajami.
Obecnie polsko-chińskie relacje handlowe
zostały
rozszerzone,
strategie
rozwoju
gospodarczego naszych państw są wysoce
zbliżone, zaś współpraca handlowa wprowadza
nowy rozdział w naszych relacjach. Polski rząd
przywiązuje dużą uwagę do inicjatywy „Nowy
Jedwabny Szlak „oraz mechanizmu w ramach
współpracy „17+1”. Mamy nadzieję umocnić
strategie naszych dwóch państw, bo wiemy że
nasz potencjał handlowy jest ogromny i ma jasną
przyszłość.

今年三⽉，两国企业期盼已久的波兰中国总
商会中国终于成⽴了，为两国企业加强交流与合
作搭建了新的平台，也标志着中波投资贸易合作
进⼊⼀个崭新的历史时期。
当前的中波两国经济发展战略⾼度契合, 经
贸关系正超越双边范畴，两国经贸合作进⼊新时
代。波兰政府和社会各界⾼度重视“⼀带⼀
路”倡议和“17+1合作”机制，希望加强两国宏
观战略对接，两国经贸合作潜⼒巨⼤、前景⼴
阔。
今年是中波建交70周年。70年来，两国关系
历久弥坚，历史的⻛⾬和道路的遥远阻断不了两
国⼈⺠的友谊，妨碍不了两国企业深化合作的良
好愿望。我们很⾼兴的看到，在过去20年⾥，波
兰经济表现⼀枝独秀，是欧盟内唯⼀持续保持经
济正增⻓的国家，是中东欧地区最具活⼒的经济
体之⼀。

SINOCHAM

W tym roku obchodzimy siedemdziesiątą
rocznicę nawiązania współpracy dyplomatycznej
pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Chińską
Republiką
Ludową.
Poprzez
ostatnie
siedemdziesiąt lat, nasza współpraca była
bardzo silna, a trudne okresy historyczne oraz
odległość geograficzna pomiędzy naszymi
krajami nie zatrzymały przyjaźni. Jesteśmy
bardzo szczęśliwi z powodu ostatnich
dwudziestu lat. Polska jest jedynym krajem w
Unii Europejskiej z pozytywnym i stabilnym
wzrostem ekonomicznym i jednym z najbardziej
aktywnych państw w Europie ŚrodkowoWschodniej. Dzięki dobrym relacjom politycznym
pomiędzy naszymi krajami oraz dzięki
stabilnemu środowisku inwestycyjnemu, coraz
więcej chińskich firm inwestuje w Polsce. Tworzą
one nowe miejsca pracy, co przyczynia się do
rozwoju gospodarczego Polski i poprawy życia
jej mieszkańców.
Polsko-Chińska Główna Izba Gospodarcza jest
niezależną organizacją stworzoną przez chińskie
firmy w Polsce. Jej celem jest pomoc dla firm,
budowa mostu pomiędzy polskim rządem a
firmami oraz konsultacje dla firm na temat
społecznej odpowiedzialności biznesu. Również
polskim
firmom
przysługuje
możliwość
korzystania z usług Izby, pomaga ona polskim
firmom wejść na chiński rynek. Mamy nadzieję,
że coraz więcej polskich firm będzie chciało
przystąpić do naszej Izby.
Izba ta powstała niedawno. Jako jej Dyrektor,
czuję dużą odpowiedzialność, wierzę, że dzięki
wsparciu naszych rządów i współpracy pomiędzy
naszymi firmami, Polsko-Chińska Główna Izba
Gospodarcza zwiększy wymianę handlową
pomiędzy Polską i Chinami oraz przyczyni się do
dobrobytu ludzi.
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得益于两国良好的政治关系和波兰稳定透明的投
资贸易环境，越来越多的中国企业家来到波兰投
资兴业，进⾏⽣产和研发，创造就业机会，履⾏
社会责任，为波兰经济发展和居⺠⽣活的改善做
出了巨⼤贡献。
波兰中国总商会是在波中国企业⾃发成⽴的
⾃治性商会组织，宗旨在于维护企业利益，保障
企业权益，反映企业诉求，搭建政府与商界沟通
桥梁，督促企业履⾏社会责任。总商会的服务和
⼯作对象也包括⼴⼤的波兰企业，包括帮助波兰
企业进⼊中国市场，维护波兰企业在中国的合法
权益和利益。我们期待着越来越多的波兰企业加
⼊总商会。
古语云，“⾏百⾥路半九⼗”。波兰中国总
商会新建伊始，步履尚不稳健，我作为总商会会
⻓，深感肩头重担。我相信，在两国政府部⻔的
⽀持下，在两国企业的积极参与下，波兰中国总
商会必将为中波两国投资贸易合作的提质增量，
为两国⼈⺠友谊的传承，为两国⼈⺠⽣活福祉的
提⾼做出应有的贡献。
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08.08.2019
SEMINARIUM Z OKAZJI 70 ROCZNICY STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH
POMIĘDZY CHINAMI A POLSKĄ

波兰中国总商会举办中波建交70周年研讨会

8 sierpnia 2018 roku izba zorganizowała
seminarium z okazji 70 rocznicy stosunków
dyplomatycznych pomiędzy Chinami a Polską.
Zaproszonych zostało ponad 120 gości ze
środowisk politycznych,
biznesowych oraz akademickich w celu
przeprowadzenia dyskusji na temat relacji
oraz
współpracy
polsko-chińskiej.
Seminarium było prowadzone przez Pana
Guo Peidong, Dyrektora Generalnego
Sekretariatu
Izby.
Swoje
przemowy
otwierające wygłosili Pan Liu Guangyuan,
Ambasador ChRL w Polsce oraz Pan Grzegorz
Czelej, Przewodniczący Polsko-Chińskiej
Grupy Parlamentarnej.
Seminarium było podzielone na 2 panele,
podczas pierwszego dyskutowane były
doświadczenia i przewidywania na temat
rozwoju relacji polsko-chińskich. Panel ten
był
moderowany
przez
Tadeusza
Chomickiego, byłego Ambasadora RP w
Chinach, a wzięli w nim udział Konrad
Maziarz, Zastępca Dyrektora Departamentu
Azji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,
Janusz Piechociński, były Premier oraz
Prezes Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej
Polska-Azja, a także Yao Dongzhang Radca
Polityczny Ambasady ChRL w Polsce.
Uczestnicy w swojej dyskusji potwierdzili, że
polsko-chińskie relacje na przestrzeni
ostatnich 70 lat opierały się na obustronnym
wsparciu oraz współpracy. W najnowszej
historii obie strony znacznie wzmocniły
współpracę na polach ekonomii, handlu, oraz
nauki, a ponadto w dalszym ciągu istnieje
ogromny potencjał dla rozwoju tej
współpracy w przyszłości.

2019年8⽉8⽇，波兰中国总商会举办中波建交
70周年研讨会，邀请波兰政界、商界和学界代表
120余⼈就中波关系和两国经贸合作进⾏分组研
讨。中国驻波兰⼤使刘光源、波兰议会波中友好
小组主席柴莱伊在研讨会开幕式上致辞，总商会
会⻓刘红星作总结发⾔。研讨会由波兰中国总商
会秘书⻓郭培东主持。
在中波关系发展经验共享及前景展望分组讨论
中，波兰前驻华⼤使塔德乌什·霍⽶斯基，波兰外
交部亚太司副司⻓克拉得·⻢扎什、波兰前副总
理、波亚商会主席亚努什·⽪耶豪琴斯基和中国驻
波兰使馆政务参赞姚东晔等嘉宾参与了讨论。发
⾔⼈⼀致认为，中波关系在70年的历史中是相互
⽀持与合作的关系，进⼊新的历史时期后，双⽅
不断加强在经贸和⼈⽂等领域的交流与合作，未
来两国有着巨⼤的合作潜⼒。

SINOCHAM
WYDARZENIA

商会活动

Panel drugi był moderowany przez Bao Jialin,
I Wiceprezesa Zarządu SinoCham. W tej części
poruszone były tematy współpracy w ramach
formatu „17+1”, a także rozwój chińskich
przedsiębiorstw w Polsce oraz nowych
technologii telekomunikacyjnych. Udział w
dyskusji wzięli Piotr Muszyński, Pracodawcy RP,
były Wiceprezes Zarządu Orange, Nicholas Levy,
Wiceprezes Zarządu w Instytucie Boyma,
Zbigniew Niesiobędzki, Wiceprezes Zarządu
Polsko-Chińskiej Rady Biznesu oraz Xu Xiaofeng,
Radca Handlowy Ambasady ChRL w Polsce. W
trakcie Panelu jego uczestnicy doszli do wniosku,
że
obecna
chińsko-polska
współpraca
gospodarcza i handlowa rozwija się dynamicznie,
a szanse i problemy współistnieją. Tak długo jak
obie strony współpracują ze sobą w szczery
sposób, mogą rozwiązywać napotykane
problemy i tym samym wynieść dwustronną
współpracę gospodarczą i handlową na nowy
poziom.
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在“⼀带⼀路”与“17+1合作和中国企业在
波发展及前沿通讯技术前瞻讨论中，波兰中国总
商会副会⻓保健林、波兰Orange公司前副总裁，
波兰雇主协会主席顾问⽪特·穆申斯基、Boym
Institute董事会副主席尼古拉斯·莱维、波中商务
联合会副会⻓兹别格涅夫和中国驻波兰使馆商务
参赞徐晓峰参等发⾔⼈表⽰，当前中波经贸合作
发展迅速，机遇与问题并存，只要双⽅本着坦诚
的态度共同努⼒就能化解问题，将双边经贸合作
推上新台阶。

SINOCHAM
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PRZEMÓWIENIE AMBASADORA
LIU GUANGYUAN NA SEMINARIUM Z OKAZJI 70
ROCZNICY STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH
POMIĘDZY CHINAMI A POLSKĄ

中国驻波兰⼤使刘光源
在中波建交70周年研讨会上的致辞（摘要）
携⼿共创中波关系美好未来
今年是中波建交70周年，在这⼀值得纪念的重要历史时刻，我
们共同回顾中波传统友谊，总结合作成功经验，展望未来发展前
景，期待碰撞出新的思想⽕花，找到双⽅更多利益契合点，激发
更强劲合作动⼒，推动中波关系更快、更好发展。
波兰是⾸批承认并与中华⼈⺠共和国建交的国家之⼀。中波建
交以来，两国关系经受住了国际⻛云变幻的考验，始终保持健康
平稳发展。
习近平主席曾说过：“⽆论我们走得多远，都不能忘记来时
的路。”回顾中波关系70年发展历程，成绩有⽬共睹，令⼈振
奋。
70年来，双⽅政策对接不断深⼊。中波成为彼此更加重视的合
作伙伴。两国领导⼈定期会晤，就共同关⼼的议题交换意⻅。双
⽅各层级往来频密，各领域合作机制⽇臻完备。就在上个⽉，王
毅国务委员兼外⻓成功访波并主持中波政府间合作委员会第⼆次
全会，为中波关系注⼊新动能。中波在“⼀带⼀
路”和“17+1”框架下合作稳步推进。2015年底，双⽅签署共
建“⼀带⼀路”政府间合作谅解备忘录。波兰还是“17+1合
作”机制的共同发起国、诞⽣地和重要参与⽅，并牵头组建了中
国—中东欧国家海事秘书处、贸易投资促进机构联系机制和联合商
会等多个合作平台。
70年来，双⽅务实合作加速发展。中波在贸易、投资、⾦
融、互联互通等多个领域合作取得重要进展。两国贸易额以年均
8%的速度保持增⻓。2018年，双边贸易额达245.8亿美元，同⽐
增加15.3%。今年1⾄4⽉，中波货物进出口额达84.2亿美元，增⻓
9.10%。波⽅积极参加中国国际进口博览会、中国—东盟博览会，
推动特⾊优质产品扩⼤对华出口。在波中资企业已增⾄近70家，
对波直接和间接投资总额接近30亿美元。多家中资银⾏在波设⽴
分⽀机构。两国⾸都间每天都有直⻜航班。80%的中欧班列抵达
或者通过波兰。⾰但斯克港也被中远海运划为波罗的海地区的分
拨中⼼，每周都有1.9万标箱货轮往来于⾰港与远东地区。两国建
⽴了37对友好省市，并已举办4届中波地⽅合作论坛，地⽅合作成
为中波关系⼀⼤亮点和重要增⻓极。
70年来，双⽅⼈⽂交流⽇益密切。中波已签署相互承认⾼等
教育⽂凭和学位协议，双向留学规模不断扩⼤。中国教授波兰语
的⾼校达到14所，同时已有5所孔⼦学院、2所孔⼦课堂落⼾波
兰。今年，华沙理⼯⼤学孔⼦学院和西⾥西亚⼤学等3所⾼校孔⼦
课堂也将揭牌。26所中波⾼校建⽴的“⼀带⼀路”中波⼤学联盟
为两国国际化⼈才培养、科研协同创新搭建了崭新平台。此外，
两国⽂化交流活动数量逐年攀升，形式和内容不断丰富。中国来
波游客逐年增加，从2016年的7万⼈次增加到2017年的14万，
2018年达到近18万。⼥⼠们、先⽣们、朋友们，当前，中波关系
正站在新的历史起点上，⾯临前所未有的机遇，也孕育着⽆限合
作空间和潜⼒。我相信，只要我们⼼往⼀处想、劲往⼀处使，中
波友好合作定能不断结出新的硕果。

Ramię w ramie tworzymy świetlaną przyszłość
stosunków chińsko-polskich
W tym roku obchodzimy 70. rocznicę nawiązania stosunków
dyplomatycznych między Chinami a Polską. W tym ważnym
historycznym momencie wspólnie dokonamy przeglądu tradycyjnej
chińsko-polskiej przyjaźni, podsumujemy udane doświadczenia we
współpracy, spojrzymy w stronę przyszłych perspektyw rozwoju, mając
nadzieję, że rozpali się iskierka nowej myśli, że odnajdziemy jeszcze
więcej kwestii, w których pozostaniemy jednomyślni, a przy tym będą
one korzystne dla obu stron, że zainspirujemy się do jeszcze ściślejszej
współpracy, a wreszcie przyczynimy się do przyspieszenia i
usprawnienia rozwoju stosunków chińsko-polskich.
Przez te siedemdziesiąt lat oba kraje stawały się sobie coraz bliższe
politycznie. Chiny i Polska przeobraziły się w ważnych dla siebie
partnerów. Przywódcy obu państw spotykają się regularnie, by
wymieniać poglądy na tematy będące przedmiotem wspólnego
zainteresowania. Wzajemne kontakty odbywają się na każdym szczeblu,
a mechanizmy współpracy we wszelkich dziedzinach stają się coraz
dokładniejsze. W zeszłym miesiącu do Polski z udaną wizytą przyjechał
członek Rady Państwa i Minister Spraw Zagranicznych Chin Wang Yi.
Przewodniczył drugiej sesji obrad Polsko-Chińskiego Komitetu
Międzyrządowego, nadając nową dynamikę relacjom chińsko-polskim.
Chiny i Polska w ramach inicjatywy „Pasa i Szlaku" oraz „17+1" rozwijają
stabilną współpracę. Pod koniec 2015 r. obie strony podpisały
Memorandum o porozumieniu w sprawie współpracy międzyrządowej na
rzecz inicjatywy „Pasa i Szlaku". Polska jednym z inicjatorów formuły
„17+1", miejscem jej powstania, a także jej ważnym członkiem. W Polsce
powołano do życia szereg platform współpracy, takich jak Sekretariat
ds. Morskich Chin i krajów Europy Środkowo-Wschodniej, system
komunikacji Agencji Inwestycji i Handlu oraz wspólne izby handlowe.
Na przestrzeni ostatnich siedemdziesięciu lat merytoryczna współpraca
przyspieszyła rozwój. Chiny i Polska na gruncie różnych dziedzin m.in.
handlu, inwestycji, finansów, łączności poczyniły znaczne postępy.
Prędkość wzrostu wielkości handlu między dwoma krajami wynosi
średnio o 8% rocznie. W 2018 r. łączna wartość handlu osiągnęła 24,58
mld USD, co stanowi wzrost o 15,3% w porównaniu do poprzedniego
okresu.
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⼀要确保中波友好初⼼不改。习主席说：“不忘初⼼，⽅得
始终。”我认为，中波关系的初⼼正是岁⽉凝结的真诚友好。两
国不存在任何冲突和根本利益分歧，有的只是相互⽀持、深化合
作的迫切愿望。我们要巩固、发扬传统友谊，加深相互了解和信
任，让友谊薪⽕代代相传，不断焕发新的光彩。这与在座各位，
特别是政府、企业、智库、媒体朋友的共同努⼒是分不开的。
⼆要确保中波交往热度不退。波兰是中东欧地区第⼀批同中
国建⽴全⾯战略伙伴关系的国家。全⾯战略伙伴意味着两国间更
深的信任和更⼤的责任。双⽅要牢牢把握正确⽅向，继续发挥⾼
层交往的政治引领作⽤，进⼀步密切各层级⼈员往来，充分利⽤
各项对话合作机制，为中波关系发展不断注⼊新活⼒。
三要确保中波合作势头不减。中波处在各⾃发展关键时期，
互为彼此地区最⼤贸易伙伴，应加强发展战略对接，深化“⼀带
⼀路”、“17+1”框架下合作，争取更多早期收获。要充分发挥
互补优势，积极培育新的合作增⻓点，着⼒打造标志性⼯程项
⽬，形成⽰范带动作⽤。还要为彼此企业、⾦融机构提供公平、
公正、开放的投资、营商环境，不⼈为设置壁垒或采取歧视性政
策。
四要确保中波协调步伐不乱。我们正⾯临百年未有之⼤变
局。霸权主义、强权政治依然存在，单边主义和保护主义不断抬
头，全球性挑战层出不穷。⼈类⼜⼀次站在了⼗字路口。中波同
为重要新兴市场国家，应就国际和地区事务加强沟通与协调，共
同维护以规则为基础的国际秩序和多边贸易体系，携⼿应对⽓候
变化、恐怖主义等全球性挑战，促进世界繁荣稳定。
⼥⼠们、先⽣们、朋友们，
正如习主席所说：“世界繁荣稳定是中国的机遇，中国发展也是
世界的机遇。”今年恰逢中华⼈⺠共和国成⽴70周年。新中国成
⽴以来，特别是实⾏改⾰开放政策以来，中国发⽣了翻天覆地的
变化，取得了巨⼤发展成就。同时，中国仍是世界最⼤的发展中
国家，我们的⼈均GDP只有欧盟的1/4，仍⾯临发展不平衡、不
充分等挑战。为了实现⼈⺠对美好⽣活的向往，中国将继续深化
改⾰、扩⼤开放，不断完善社会主义市场经济体制，在更⼴领域
扩⼤外资市场准⼊，更⼤规模增加商品和服务进口，与世界形成
更加良性的互动。我们也希望与波兰分享发展机遇，实现共同发
展，进⼀步惠及两国⼈⺠。
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Od stycznia do kwietnia tego roku wartość wymiany handlowej
pomiędzy naszymi krajami osiągnęła 2,42 mld USD i wzrosła o 9,1%.
Strona polska aktywnie uczestniczyła w China International Import Expo
i China-ASEAN Expo, promując eksport do Chin produktów wysokiej
jakości. Liczba przedsiębiorstw z kapitałem chińskim w Polsce wzrosła
do prawie 70, a łączne bezpośrednie i pośrednie inwestycje w Polsce
osiągnęły wartość prawie 3 mld dolarów. Wiele chińskich banków
otworzyło swoje oddziały w Polsce. Codziennie odbywają się
bezpośrednie loty między stolicami obu krajów. 80% pociągów
kursujących między Chinami a Europą przyjeżdża do lub przejeżdża
przez Polskę. Chiński armator COSCO wybrał port w Gdańsku na swoje
centrum dystrybucyjne w regionie Morza Bałtyckiego. Co tydzień
kontenerowce o pojemności 19 000 TEU pokonują trasę między Portem
Gdańsk a Dalekim Wschodem. W obu krajach jest łącznie 37 miast i
regionów partnerskich, co więcej odbyły się już 4 sesje forum
regionalnej współpracy chińsko-polskiej, a współpraca na szczeblu
lokalnym stała się cennym i ważnym aspektem budowania relacji
chińsko-polskich.
W ciągu ostatnich 70 lat wymiana kulturowa i edukacyjna między obiema
stronami stawała się coraz intensywniejsza. Chiny i Polska podpisały
umowę o wzajemnym uznawaniu dyplomów ukończenia studiów i
tytułów zawodowych w szkolnictwie wyższym, a liczba studentów ciągle
wzrasta. W Chinach jest obecnie 14 szkół wyższych, na których
nauczany jest język polski, równocześnie w Polsce istnieje już 5
instytutów Konfucjusza oraz 2 Klasy Konfucjańskie. W tym roku
planowane jest otwarcie kolejnych 3 placówek, m in. Instytutu
Konfucjusza na Politechnice Warszawskiej oraz Klasy Konfucjańskiej na
Uniwersytecie Śląskim. Chińsko-polskie Akademickie Konsorcjum „Pasa i
Szlaku" powołane do życia przez 26 uczelni wyższych w Chinach i
Polsce stworzyło zupełnie nową platformę międzynarodowego szkolenia
personelu i innowacji w zakresie współpracy naukowej. Ponadto liczba
wydarzeń mających na celu wymianę kulturalną między krajami z roku na
rok się powiększa, a ich forma i treść są stale wzbogacane. Liczba
turystów przybywających z Chin do Polski wzrosła z 70 000 osób w
2016 r. do 140 000 osób w 2017 r., by w 2018 r. osiągnąć poziom prawie
180 000 osób.
Obecnie stosunki chińsko-polskie znajdują się w nowym historycznym punkcie. Wierzę, że wystarczy by nasz sposób myślenia i pracy pozostawał
solidarny, a przyjazna współpraca chińsko- polska nieustannie będzie przynosić nowe rezultaty.
Po pierwsze musimy zagwarantować by nasze intencje dotyczące przyjaźni chińsko-polskiej nie uległy zmianie. Przewodniczący Xi powiedział: „Nie
zapominajcie o swych intencjach, tylko wtedy ukończycie zadanie". Uważam, że pierwotnym zamysłem relacji chińsko-polskich jest szczera i wieloletnia
przyjaźń. Pomiędzy naszymi dwoma krajami nie było i nie ma konfliktu ani sprzeczności co do podstawowych interesów, wręcz przeciwnie między
naszymi krajami istnieje pilna potrzeba wzajemnego wspierania się i pogłębiania współpracy. Naszym zadaniem jest umocnienie i kultywowanie
tradycyjnej przyjaźni, pogłębienie wzajemnego zrozumienia i zaufania, rozpalenia ognia przyjaźni płonącego przez wiele pokoleń i nieustannie
gorejącego jaskrawym blaskiem. Jest to nierozerwalnie związane ze wspólnymi wysiłkami wszystkich, siedzących tutaj przyjaciół reprezentujących rząd,
przedsiębiorstwa, think tanki i media.
Po drugie musimy zadbać o to by ciepłe stosunki chińsko–polskie nie ochłodziły się. Polska jest pierwszym krajem w regionie Europy ŚrodkowoWschodniej, której stosunki z Chinami zostały podniesione do poziomu wszechstronnego strategicznego partnerstwa. Wszechstronne strategiczne
partnerstwo oznacza głębsze zaufanie między krajami oraz większą odpowiedzialność. Obie strony muszą niestrudzenie podążać we właściwym
kierunku, w dalszym ciągu odgrywać zasadniczą rolę polityczną w kontaktach na wysokim szczeblu, kontynuować bliskie kontakty na wszelkich
poziomach, w pełni korzystać z różnorodnych form dialogu i współpracy oraz nieustannie wprowadzać nową dynamikę do rozwoju stosunków chińskopolskich.
Po trzecie, musimy zagwarantować niezmienne tempo współpracy chińsko-polskiej. Chiny i Polska znajdują się w kluczowym momencie swojego
rozwoju. By stać się największymi partnerami handlowymi w naszych regionach, powinniśmy wzmocnić spajanie strategii rozwoju, pogłębić współpracę
w ramach inicjatywy „Pasa i Szlaku" oraz „17 + 1", jak również dążyć do otrzymania jak największej liczby wczesnych rezultatów. Konieczne jest
wykorzystanie w pełni wzajemnie dopełniających się mocnych stron obu krajów, czynne kultywowanie nowych aspektów możliwości wzmocnienia
współpracy i dążenie do tworzenia przełomowych projektów o charakterze modelowym. Dla swoich przedsiębiorstw i instytucji finansowych musimy
zapewnić uczciwe, sprawiedliwe i otwarte otoczenie inwestycyjne i biznesowe, nie tworząc przy tym sztucznych barier lub dyskryminujących koncepcji.
Po czwarte, musimy zadbać o to, by tempo koordynacji prac między Chinami a Polską nie było chaotyczne. Stoimy przed wielkimi zmianami, jakich nie
było od stu lat. Hegemonizm i polityka siły wciąż istnieją, unilateralizm i protekcjonizm dumnie podnoszą głowy, a globalne wyzwania zdają się nigdy nie
wyczerpywać. Ludzkość znowu stoi na rozstaju dróg. Chiny i Polska to ważne kraje rynków wschodzących powinny więc wzmocnić komunikację i
koordynację w sprawach międzynarodowych i regionalnych, wspólnie stać na straży, mającego oparcie w zasadach, porządku międzynarodowego i
wielostronnego systemu handlu, ramię w ramię stawiać czoła globalnym wyzwaniom, takim jak zmiany klimatu i terroryzm, jak również rozpowszechniać
dobrobyt i stabilność na świecie.
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14.03.2019
INAUGURACJA DZIAŁALNOŚCI SINOCHAM

波兰中国总商会成⽴⼤会

14 marca 2019 w hotelu Sheraton w Warszawie
odbyło się walne zgromadzenie członków Izby,
gdzie został wybrany Prezes Zarządu SinoCham
Pan Liu Hongxing, po czym miała miejsce
oficjalna inauguracja działalności naszej Izby. W
imprezie wzięło udział niespełna 200
przedstawicieli firm członkowskich, mediów,
biznesu oraz polityki. Uroczystość ta utwierdziła
nas w przekonaniu, że stworzenie Izby było
ważnym krokiem w pogłębianiu relacji
gospodarczych pomiędzy Polską a Chinami.

2019年3⽉14⽇，波兰中国总商会组织召开成
⽴⼤会，其中包括会员⼤会、记者⻅⾯会、成⽴
⼤会等内容。来⾃37家会员企业出席会议。会员
⼤会投票选举了总商会会⻓、增选了副会⻓单
位；投票通过了董事会成员单位会费和秘书⻓的
商会代表权等决议。在⼤会上，会员企业还就总
商会下⼀步⼯作重点进⾏了讨论。
会员⼤会后，总商会董事会成员与媒体举⾏了
记者⻅⾯会。6家中国媒体和10家波兰以及国际媒
体参加媒体⻅⾯会。
波兰⼯商名流、政府部⻔代表和会员企业共
200⼈左右出席了成⽴⼤会。我驻波兰⼤使刘光源
和波兰国家商会会⻓阿兰达尔斯基等在⼤会上致
辞，来⾃波兰经济发展部、数字化部、投资部和
基础设施部等官员出席⼤会，并给予成⽴波兰中
国总商会⾼度评价。
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27.06.2019
SPOTKANIE Z TADEUSZEM KOŚCIŃSKIM

波兰中国总商会与波兰企业技术部对话会
27 czerwca 2019 w hotelu InterContinental w
Warszawie odbyło się spotkanie członków Izby z
Tadeuszem
Kościńskim,
Wiceministrem
Przedsiębiorczości i Technologii, W trakcie
spotkania zostały poruszone między innymi
tematy możliwości wsparcia zagranicznych
inwestorów w Polsce oraz współpracy
gospodarczej Polski i Chin. Wśród gości poza
licznymi przedstawicielami firm członkowskich
obecny był także Radca Handlowy Ambasady
ChRL w Polsce, Pan Xu Xiaofeng.

2019年6⽉27⽇，波兰中国总商会与波兰企业
与技术部举⾏了对话会。波兰企业与技术部副部
⻓塔德乌什·科希琴斯基出席对话会，并同中国企
业进⾏直接交流。总商会25家会员企业的43位代
表出席了对话会并就企业所关⼼的问题向副部⻓
进⾏了积极的提问。针对中国企业提出的各种问
题，特别是中美贸易战下波兰政府对待中国企业
的态度，企业技术部科希琴斯基副部⻓都⼀⼀进
⾏了解答。对话会达到政商沟通增信释疑的⽬
的。
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会员企业与波兰企业技术部副部⻓交流内容

2019年6⽉27⽇，波兰中国总商会与波兰企业与
技术部举⾏对话会。波兰企业技术部副部⻓塔德乌什·
科希琴斯基出席对话会，并同中国企业进⾏直接交
流，回答了中资企业较为关⼼的问题。
在发⾔中，波兰企业技术部副部⻓科希琴斯基表
⽰，波兰是欧盟经济增速最快的国家之⼀，2018年的
GDP增速达到了5.1%，今年的GDP增⻓率预计与此
类似。2012年以来波兰的营商环境持续改善，在世界
排名中上升了47位。波兰政府出台多项投资法案吸引
更多外资。2018年开始波兰全国都成为了⼀个经济特
区，更加⽅便外资企业进⾏投资。
科希琴斯基指出，波兰经济从计划经济转向市场
经济时，⼤量国有企业倒闭，波兰需要外国资本来发
展经济。当时波兰低成本的市场和⾼失业率带来的廉
价劳动⼒的优势吸引外国企业进⼊波兰。90年代的这
种 经 济 模 式 被 称 为 “ 模 仿 经 济 ” （ Imitation
Economy）。波兰西南部地区由于紧靠德国和捷克
成为最⼤的受益地区，为波兰的外资企业提供了⼴阔
的市场。有关数据显⽰，28年来波兰经济保持持续增
⻓，但波兰存在地区发展不平衡的问题，东部地区经
济还有待发展。当前波兰的⼯资⽔平和西欧国家相⽐
较低，很多年轻⼈离开波兰前往德国和英国等国家⼯
作。为此，波兰提出了“负责任发展”战略，调整经
济从模仿转向创新型模式发展。
科希琴斯基表⽰，波兰现在已经不再是⼀个低成
本的市场，如果外国企业只是想利⽤波兰的低成本而
在波兰投资可能会遇到问题，例如招⼯难的问题。波
兰现在希望吸引⾼科技企业投资，而不是传统⼯⼚流
⽔线的⽣产模式。波兰拥有多语⾔能⼒的⾼素质⼤学
⽣，占欧洲⼤学⽣数量的10%，波兰政府⿎励投资企
业和⼤学进⾏合作和研发，吸引⼤学毕业⽣到公司⼯
作。波兰希望外资企业能提供⾼质量的⼯作，涉及到
电脑和⾃动化的⼯作而不是简单的体⼒劳动。波兰政
府希望外资企业能和地⽅波兰下游供应链企业开展积
极合作，带动地⽅经济发展。

本次对话会得到了中资企业的积极参与，踊跃向波
兰企业技术部部⻓直接提出问题。中资企业关注的问题
主要包括以下⼏个⽅⾯：
（⼀）波兰政府对中资企业是否有特殊政策或激励政
策。
科希琴斯基表⽰，波兰政府对所有企业⼀视同仁，
没有特殊的政策，但对投资企业有企业所得税减免等激
励 政 策 。 企 业 可 以 联 系 波 兰 发 展 基 ⾦ （ Polish
Development Fund）、波兰企业发展局（PARP）和
波兰投资贸易局（PAIH）等机构来咨询有关政策。另
外，经济特区可以为企业在投资前、投资中和投资后提
供有关政策和优惠措施。波兰欢迎⾼科技企业来波兰投
资，在欧盟有关规定的框架下，可以在企业招⼯、⽔电
⼚房基础设施等⽅⾯为企业提供帮助。
（⼆）如何改变波兰⼀些官员和媒体对外资的负⾯评
价，提升外资企业在波兰的形象。
科希琴斯基表⽰，⼀些波兰⾼官对外资有负⾯评
论，这⼀⽅⾯与他们的认知局限有关，只是认为外资企
业在“利⽤”波兰的资源，而没有看到外资企业对波兰
经济的贡献。另⼀⽅⾯是外资企业本⾝的问题造成的，
⼀些投资者没有及时转变观念，仍然认为波兰是⼀个低
成本运营的市场，对波兰员⼯的福利和发展没有给与⾜
够的关注，由此产⽣了很多问题。相信企业转变观念并
创造很多⾼质量的⼯作后⼈们会改变看法。
（三）“华为事件”让中国企业对波兰投资环境感到
忧虑，部分有投资计划的企业撤出了波兰，波兰政府未
来对中国企业的态度。
科希琴斯基表⽰，中国企业较为分散，这次波兰企
业技术部历史上⾸次和中国企业集体⾯对⾯交流，双⽅
交流越多，才能加强政企之间的理解和互信。中国经济
的体量⽐波兰⼤很多，波兰政府不希望吸引中国⼤型企
业投资后导致同类波兰企业倒闭，因此企业出现问题是
难免的，但双⽅可以通过交流协商来解决。
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波兰是中东欧最⼤的国家，拥有⼴⼤的消费市场，中
国企业撤出波兰是⼀个错误的决定。波兰周边国家总是过
度承诺，但兑现较少，波兰则相反。实际上外资企业在波
兰可以获得更多。波兰对企业在研发⽅⾯也有很多扶持措
施，有很多减轻企业税负的举措。
（四）中国企业当前⾯临招⼯难的问题。
科希琴斯基表⽰，波兰现在的失业率很低，企业确实
存在招⼯难的问题。波兰吸引了很多乌克兰⼯⼈来解决劳
动⼒短缺问题，但不希望吸引过多外国劳⼯，需要保持平
衡。建议企业可以从海外波兰⼈中寻找劳动⼒，现在2000
万波兰⼈⽣活在国外，很多⼈⽣活在英国和德国，英国脱
欧后⼀部分⼈可能会回到波兰。很多波兰⼈20年前在经济
转型时离开了波兰，这些年来没有意识到波兰的巨变，波
兰政府和企业需要说服他们回来。波兰政府已经在采取⼀
些⾏动吸引海外波兰⼈回国⼯作。前⼀段时间波兰政府在
伦敦举办了⼀场招聘会，取得了很好的效果。公司可以借
海外波兰⼈节假⽇回国探亲的机会来宣传⾃⼰。
（五）波兰移⺠局对外国⼈签发居住证的时间过⻓问
题。
⽬前，波兰移⺠局办理⼯作许可和居留证时间较⻓，
严重影响到了中国企业员⼯的出差和回国休假，波兰政府
是否意识到了此问题并有相应解决办法。科希琴斯基表
⽰，当前波兰政府签发居住证时间较⻓⼀⽅⾯是政策原
因，另⼀⽅⾯是有关规定和流程。波兰政府对经济移⺠做
出了⼀些限制，以免移⺠过度占⽤波兰的资源。波兰希望
⾼科技⼈才的到来，而不只是低成本的劳动⼒。另外，现
在每年来波兰的外籍⼯⼈数量增⻓迅速，特别是乌克兰
⼈，而波兰有关机构处理这些申请的能⼒有限。
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16.04.2019
SPOTKANIE Z WICEMARSZAŁKIEM WOJ. ŁÓDZKIEGO

波兰中国总商会组织会员企业考察罗兹省

16 kwietnia 2019 w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Łódzkiego odbyło się spotkanie
członków SinoCham na czele z Prezesem Liu
Hongxing z wicemarszałkiem województwa
łódzkiego, Panem Zbigniewem Ziębą. W trakcie
spotkania przedstawiciele województwa łódzkiego
opowiedzieli o możliwościach inwestycyjnych, a
wicemarszałek zapewnił o przyjaznym otoczeniu
inwestycyjnym dla chińskich inwestorów. Po
spotkaniu w UM delegacja odwiedziła także Łódzką
Specjalną Strefę Ekonomiczną.

2019年4⽉16⽇，波兰中国总商会组织中资
企业与波兰罗兹省副省⻓对话会并考察罗兹经
济特区，20家中资企业共30余⼈参加了活动。
我驻波兰使馆经商参处参赞徐晓峰和波兰中国
总商会会⻓刘红星出席活动并致辞。罗兹省副
省⻓兹⽐格涅夫·⻬姆巴对波兰中国总商会在罗
兹组织中资企业对话会表⽰欢迎，希望中国企
业来罗兹投资和发展，双⽅有着⽆限的合作潜
⼒。
对话会后总商会企业参观了罗兹经济特区
并听取了特区负责⼈有关企业投资政策⽀持和
补贴的介绍并进⾏了提问和交流。
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30-31.10.2019
SPOTKANIE Z MARSZAŁKIEM WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

波兰中国总商会与⻢祖⾥省⻓对话会

30-31 października 2019 przedstawiciele firm
członkowskich odwiedzili województwo warmińskomazurskie w celu spotkania się z Marszałkiem
Markiem Gustawem Brzezinem. Wydarzenie miało
na
celu
poznanie
lokalnych
możliwości
inwestycyjnych i handlowych, tworzenie relacji
biznesowych oraz spotkanie lokalnych firm. W
wydarzeniu wzięło udział około 30 osób z 16 firm
z naszej Izby, z branż takich jak finanse, produkcja,
infrastruktura oraz przetwarzanie odpadów.
30 października na terenie uniwersytetu Warmińsko
Mazurskiego przedstawiciele SinoCham spotkali się
z marszałkiem Gustawem Markiem Brzezinem oraz
ponad 30 przedstawicielami środowisk biznesowych
z województwa warmińsko-mazurskiego. Na
początku spotkania Marszałek gorąco przywitał
chińskie firmy, a Prezes Zarządu SinoCham Liu
Hongxing
powiedział,
że
chińsko-polskie
przedsiębiorstwa mają duży potencjał współpracy
m.in. w branżach turystycznej, przetwórstwa
drzewnego i mleczarskiego. Zarząd Polsko-Chińskiej
Głównej Izby Gospodarczej podkreślił, że będzie
wspierać zacieśnianie współpracy między obiema
stronami i zbuduje platformę, która pozwoli
wspólnie wynieść chińsko-polską współpracę
inwestycyjną i handlową na nowy poziom. W dalszej
części spotkania Piotr Burczyk, zastępca dyrektora
Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu
Marszałkowskiego oraz Paulina Puza-Oleszczuk,
główny specjalista Centrum Obsługi Inwestorów i
Eksporterów, przedstawili rozwój gospodarczy i
społeczny województwa mazurskiego. Następnie,
nasza firma członkowska, NOVAGO, oraz lokalne
przedsiębiorstwa Port Lotniczy Olsztyn-Mazury
oraz firma Opegieka przedstawiły swoje firmy. Guo
Peidong, Dyrektor Generalny Sekretariatu Izby,
przedstawił możliwości SinoCham w zakresie
świadczenia usług dla przedsiębiorstw z obu krajów.

2019年10⽉30-31⽇，波兰中国总商会组织
会员企业赴⻢祖⾥省与省⻓对话，了解当地投
资贸易政策，组织企业对接，并考察当地企
业。总商会16家企业约30⼈参加了活动，⾏业
涵盖了⾦融、制造、基建和废物处理等多个⾏
业。
30⽇下午总商会企业在奥尔什丁市会⻅了
⻢祖⾥省⻓古斯塔夫·⻢雷克·布热津和省内各
市⼯商界代表30余⼈，双⽅在友好热烈的⽓氛
下举⾏了对话会。布热津省⻓对中国企业的到
来表⽰热烈欢迎，欢迎中国企业前来考察投
资。刘红星会⻓表⽰，中波企业在旅游业、木
材加⼯业和乳制品业⽅⾯合作潜⼒巨⼤，波兰
中国总商会愿为双⽅的合作牵线搭桥，搭建平
台，共同推动波中投资贸易合作迈上新台阶。
随后⻢祖⾥省政府经济促进部副主任Piotr
Burczyk和投资出口服务中⼼专家Paulina
Puza-Oleszczuk对⻢祖⾥省经济社会发展情
况进⾏了介绍。我会员企业NOVAGO公司和
当地企业⽡尔⽶亚-⻢祖⾥机场公司、
Opegieka地理测绘公司分别对公司业务进⾏
了推介。总商会秘书⻓郭培东介绍了总商会依
托国内资源为两国企业提供服务情况。
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Następnie delegacja SinoCham odwiedziła znanego
lokalnego producenta mebli Szynaka-Meble.
Przedstawiciel Szynaka Meble wyraził chęć
współpracy z chińskimi firmami w różnych formach,
w tym w produkcji i marketingu. Delegacja
odwiedziła warsztat produkcyjny fabryki mebli.
Podczas wizyty delegacja przebywała w Pałacu
Mortęgi, gdzie doświadczyła tradycyjnej polskiej
kultury, a także przeprowadziła dalsze rozmowy z
Janem Szynaką, założycielem firmy Szynaka Meble,
który jest ponadto doradcą prezydenta Polski,
prezesem Stowarzyszenia Przemysłu Meblarskiego,
oraz właścicielem hotelu. Rozmowy te pozwoliły
pogłębić współpracę między dwoma krajami oraz
dojść do licznych wniosków.

19

总商会考察团随后参观访问了当地知名家具
⽣ 产 企 业 Szynaka-Meble 公 司 。 SzynakaMeble公司愿与中国企业开展多种形式的合
作，包括⽣产制造和市场销售。考察团还对家
具⼚的⽣产⻋间进⾏了参观。
考察期间，代表团参观体验了当地新建酒店
和波兰传统⽂化，并与波兰总统企业事务顾
问、波兰家具⾏业协会会⻓、Szynaka-Meble
公司负责⼈和酒店总经理Jan Szynaka就深化
两国企业合作进⾏了深⼊交流，达成诸多共
识。
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15.01.2019
WYDARZENIE NOWOROCZNE Z MILLENIUM BANK

新年招待会暨2019年波兰经济形势说明会

15 stycznia 2019 Izba we współpracy z firmą
członkowską, Bankiem Millenium, zorganizowała
przyjęcie noworoczne wraz z seminarium na temat
predykcji sytuacji gospodarczej w Polsce w roku
2019. W spotkaniu wzięło udział ponad 80 osób z
40 chińskich firm.
Swoje przemówienia wygłosili Xu Xiaofeng, Radca
Handlowy Ambasady ChRL w Polsce, Jin Ning,,
ówczesny Prezes Zarządu SinoCham oraz Joao
Bras Jorge, Prezes Banku Millennium.
Pan Joao Bras Jorge zapewnił, że perspektywy
wzrostu gospodarczego w Polsce w 2019 są dobre,
co oznacza, że chińskie firmy mogą inwestować w
Polsce bez obaw. Główny ekonomista Banku
Millennium, Grzegorz Maliszewski, opisał prognozy
rozwoju gospodarczego Polski w 2019 roku.

2019年1⽉15⽇，波兰中国总商会与会员企
业波兰千禧银⾏共同举办了新年招待会暨2019
年波兰经济形势说明会，⼤约40家中资企业的
80余名代表出席了会议。
我使馆经商参处参赞徐晓峰和波兰中国总商
会会⻓⾦宁分别发表致辞。葡萄⽛千禧银⾏总
裁Joao Bras Jorge感谢波兰中国总商会组织此
次活动，表⽰波兰在2019年经济增⻓前景向
好，欢迎中国企业前来投资。千禧银⾏⾸席经
济学家⼽⽇⾼⽇·⻢⾥热夫斯基对波兰2019年的
经济发展形势向企业代表进⾏了讲解。
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27.03.2019
SEMINARIUM HAITONG BANK

中资企业参与政府采购和融资途径说明会
27 marca 2019 Polski oddział Haitong Bank we
współpracy z Polsko-Chińską Główną Izbą
Gospodarczą zorganizował w siedzibie Izby
seminarium skierowane do chińskich inwestorów.
Podczas seminarium omówiono możliwości, jakie
mają chińscy inwestorzy w polskim sektorze
energetycznym i infrastrukturalnym oraz rynkowe
wyzwania związane z gwarancjami kredytowymi i
pozyskaniem finansowania na inwestycje w Polsce.

2019年3⽉27⽇，波兰中国总商会联合波
兰海通银⾏共同为我中资企业举办了“中资企
业在波兰投标和融资”讲座。海通银⾏有关专
家分别就波兰宏观经济情况、融资模式、参与
波兰政府采购和出具保函等议题进⾏了讲解和
回答企业问题。20家会员企业代表出席了讲
座，涵盖了⾦融、基建和设备制造等多个⾏
业。
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20.05.2019
FORUM WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ I HANDLOWEJ
CHINY (HENAN)-POLSKA

中国（河南）-波兰经贸合作交流会

20 maja 2019 Izba zorganizowała Forum Współpracy
Gospodarczej i Handlowej Chiny (Henan)-Polska. Na
Forum wystąpili przedstawiciele władz prowincji
Henan, Ambasador ChRL w RP, JE Liu Guangyuan,
prezes zarządu SinoCham, przedstawiciele polskich
władz a także osoby ze środowisk biznesowych
z Polski i prowincji Henan.

2019年5⽉20⽇，波兰中国总商会与河
南省商务厅共同主办了中国（河南）-波兰经
贸交流会。河南省委副书记喻红秋、中国驻
波兰⼤使刘光源、波兰议会波中议员小组主
席柴莱伊、卢布林省⻓斯塔维亚尔斯基和波
兰中国总商会会⻓刘红星等出席并致辞，河
南省政府团和经贸团以及中波政界和商界代
表近百⼈参加了交流会。
嘉宾致辞后举办了中波企业的对接交流
会，波兰中国总商会组织了40家波兰企业与
河南企业进⾏对口洽谈，为双⽅未来进⼀步
的合作打下了基础。
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13.06.2019
WYMIANA DOŚWIADCZEŃ FIRM Z SEKTORÓW
INFRASTRUKTURY I ENERGII

能源基建企业内部交流会

13 czerwca 2019 Izba zorganizowała spotkanie dla
firm członkowskich z sektorów infrastruktury i
energii mające na celu wymianę doświadczeń.
Spotkanie było moderowane przez Pana Zhao Hai,
Wiceprzewodniczącego Zarządu Sinocham. Podzielił
się on doświadczeniami i problemami jego firmy,
Power Construction Corporation of China, które
napotkali działając na polskim rynku. Inne obecne
na spotkaniu firmy także przedstawiły swoje
obserwacje w tym temacie.

6⽉13⽇，波兰中国总商会举办了能源基建
企业内部交流.
波兰中国总商会副会⻓赵海主持交流会并
与各位参会代表分享了中国电建开拓波兰市场
的经验和遇到的问题。各参会企业代表分别介
绍了公司的项⽬情况和开拓波兰市场的感悟，
并就有关中国企业在参与波兰政府招标中遇到
的困难和总商会可以⽀持的⼯作等问题进⾏了
探讨。
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10.09.2019
OTWARCIE FABRYKI BAFANG WE WROCŁAWIU

⼋⽅电⽓境外⾸家投资⼯⼚在波正式运⾏

10 września 2019 nasz przedstawiciel wygłosił
przemówienie podczas ceremonii otwarcia fabryki
Bafang Poland we Wrocławiu. Firma Bafang, która
jest czołowym producentem komponentów dla
przemysłu elektromobilności, otworzyła we
Wrocławiu pierwszą fabrykę poza Chinami,
inwestując w pierwszej fazie ok. 16mln USD,
zatrudniając 50 pracowników.
W ceremonii otwarcia wzięło udział ponad 200
osób, między innymi członkowie międzynarodowej
branży e-bike, lokalnej administracji Miasta
Wrocławia oraz przedstawiciele Izb Handlowych (w
tym Sinocham), a także chińskiej ambasady w
Polsce.

2019年9⽉10⽇，⼋⽅电⽓波兰弗罗茨⽡夫
⼯⼚隆重举⾏了开业典礼。⼋⽅作为世界领先
的电动交通⼯具组件制造商，在佛罗茨⽡夫开
设了中国境外的⾸家⼯⼚，第⼀阶段的预估投
资额为1600万美元，将雇佣约50名员⼯。⽬前
⼚房建筑⾯积约6000平⽅⽶，其中⽣产区域
5200平⽅⽶，办公区域800平⽅⽶。
波兰处于欧洲的中⼼位置、毗邻主要市场、
主要的OE和品牌⾃⾏⻋制造商，加上其强⼤的
就业基础，是⼋⽅选择弗罗茨⽡夫作为其第⼀
个中国境外⽣产基地的关键因素。
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10-12.09.2019
WIZYTA DELEGACJI CHIŃSKICH PRODUCENTÓW MASZYN
GÓRNICZYCH NA ŚLĄSKU

中国矿⼭机械制造企业代表团访问波兰成果丰硕

10-12 września 2019 r. Delegacja chińskich firm
zorganizowana przez Polsko-Chińską Główną Izbę
Gospodarczą, Krajową Izbę Gospodarczą oraz China
Chamber of International Commerce (CCOIC)
odwiedziła Polskę. Podczas wizyty członkowie
delegacji uczestniczyli w Międzynarodowych
Targach Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i
Hutniczego w Katowicach, oraz odwiedzili polskie
firmy produkujące maszyny górnicze w celu
omówienia możliwości współpracy. Delegacja
składała się z przedstawicieli 7 chińskich firm, w
tym Jilin Jiaxin General Machinery Co., Ltd. i
Huaibei Zhongfen Mining Machinery Co., Ltd.
10 września delegacja wzięła udział w wyżej
wspomnianych targach w Katowicach. Na wystawie
odwiedzili stoiska przedsiębiorstw FARMUR oraz
FASER, gdzie wymienili poglądy przedstawicielami
tych firm. Delegacja uczestniczyła również w
Konferencji Promocji Marki Polskiego Przemysłu
Maszynowego organizowanej przez Polską Agencję
Inwestycji i Handlu. przedstawiciele Krajowej Izby
Gospodarczej, Ministerstwa Przedsiębiorczości i
Technologii oraz Departamentu Współpracy
Międzynarodowej Polskiej Agencji Inwestycji i
Handlu przedstawili chińskiej delegacji polski plan
rozwoju węgla oraz powiązanych z nim polskich
producentów maszyn i urządzeń.

2019年9⽉10⽇-12⽇，由波兰中国总商
会、波兰国家商会和中国国际商会共同组织的
中国企业代表团访问波兰，参加了卡托维兹国
际博览会并参观波兰矿⼭机械制造企业，与波
兰企业进⾏交流商谈合作。中国企业代表团包
括吉林佳信通⽤机械股份有限公司和淮北中芬
矿⼭机器有限责任公司等7家企业。
期间，代表团参加了2019年卡托维兹国际博
览会，在展会上参观了波兰FARMUR公司和
FASER公司等的展台并与波⽅⼈员进⾏交流。
代表团成员还参加了波兰投资贸易局主持的波
兰机械⾏业品牌推⼴会议。波兰国家商会、波
兰企业技术部和波兰投资贸易局国际合作部负
责⼈向中⽅代表团介绍了波兰的煤炭发展计划
和有关机械设备制造商。
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11 września delegacja odwiedziła firmę Farmur,
która jest największym w Polsce producentem
sprzętu górniczego i ma długą historię współpracy
z chińskimi firmami. Wiceprezes spółki przedstawił
firmę delegacji pokazał przedstawicielom delegacji
ich sprzęt wydobywczy typu „Mikrus”. Następnie
delegacja odwiedziła przedsiębiorstwo Fasing,
producenta łańcuchów dla przemysłu górniczego.
Prezes firmy, Pan Zdzisław Bik, powiedział, że
obecnie 40% działalności firmy znajduje się na
rynku chińskim, a oddział Grupy Huaxing został
otwarty w Pekinie. Później chińskie firmy wymieniły
poglądy z prezesem na temat niektórych kwestii
związanych ze sprzętem i możliwą współpracą,
mając nadzieję na nawiązanie dalszych relacji w
przyszłości. Trzecią firmą odwiedzoną przez
delegację była polska firma Carboautomatyka,
która jest dostawcą systemów elektrycznych i
sterowania dla kopalń. Wiceprezes zarządu firmy,
Pan Mariusz Włodarczyk przedstawił delegacji jej
produkty i działalność oraz oprowadził członków
delegacji po warsztacie produkcyjnym.
12 września delegacja odwiedziła Regionalną Izbę
Handlową w Katowicach, gdzie uczestniczyła w
seminariach dotyczących sprzętu górniczego i
rozmowach B2B z polskimi firmami, po czym
odwiedzała lokalne specjalne strefy ekonomiczne.
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根据安排，代表团访问了波兰Farmur公
司。Farmur公司是波兰最⼤的采矿设备制造
商，与中国企业有着悠久的合作历史。公司副
总裁弗莱之维茨向代表团介绍了公司的有关情
况，带领中国企业参观了“⿊⻰”采矿设备。
随后代表团拜访了Fasing公司，该公司是采矿
设备链条⽣产企业。公司董事⻓兹⻬斯⽡夫·毕
克表⽰，⽬前公司40%的业务在中国市场，在
北京成⽴了华星集团分公司。中国企业就⼀些
设备与合作问题与董事⻓进⾏了交流，希望未
来能够达成合作。代表团访问的第三家企业是
波兰Carboautomatyka公司，是煤矿电⽓和
控制系统的供应商，公司副总⻢琉⼠·沃达柴克
向代表团介绍了公司有关产品和业务并带企业
参观了⽣产⻋间。
9⽉12⽇，代表团拜访了卡托维兹地区商会
并参加了矿业设备研讨会和与波兰企业的B B
洽谈，访问了经济特区。
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17.09.2019
KONFERENCJA PROMOCYJNA TARGÓW CANTON FAIR

举办中国⼴交会华沙推介会

17 września 2019 odbyła się Konferencja
Promocyjna Targów Canton Fair (China Import and
Export Fair), zorganizowana przez SinoCham.
Przewodniczący delegacji, Pan Li Jinqi (Dyrektor
Generalny China Foreign Trade Centre) opowiedział
o swoim wydarzeniu zapraszając do udziału w nim
gości dzisiejszej Konferencji. Swoje wystąpienia
wygłosili także Pan Xu Xiaofeng, radca handlowy z
Ambasady ChRL w Polsce, Pan Adam Brożek z EY
oraz Pan Jacek Boczek z Polsko Chińskiej Rada
Biznesu.

2019年9⽉17⽇，第126届中国进出口商品
交易会（⼴交会）推介会在波兰⾸都华沙举⾏.
此次推介会由波兰中国总商会组织筹办。波兰
中国总商会秘书⻓郭培东主持会议，中国对外
贸易中⼼主任李晋⻬、中国驻波兰使馆经商参
处参赞徐晓峰、波中商务联合会副会⻓亚采克·
博切克以及前波兰国家发展部国际合作司司⻓
亚当·布罗泽克发表了致辞。推介会介绍了⼴交
会的有关情况，邀请波兰企业积极参加展会。
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27.09.2019
WIZYTA NA OTWARCIU W PARKU PRZEMYSŁOWYM GRÓJEC

中波经贸合作新平台： G R Ó J E C ⼯业园项⽬进⼊实施阶段
27 września 2019 Grójec Industrial Park
zorganizował uroczystość z okazji powitania
chińskich inwestorów, firmę Broad Homes,,
zaznaczając, że park technologiczny wszedł w ten
sposób w fazę wdrożenia. W wydarzeniu wzięli
udział m.in. Marek Suski, Dyrektor Gabinetu
Politycznego Kancelarii Premiera RP, Mirosław
Barszcz, Prezes Zarządu spółki PFR Nieruchomości,
Artur
Standowicz,
Zastępca
Wojewody
Mazowieckiego oraz Guo Peidong, Dyrektor
Generalny Sekretariatu SinoCham.

2019年9⽉27⽇，Grójec⼯业园项⽬有限
公司举⾏了欢迎中国投资者的庆祝仪式，标志
着⼯业园进⼊了实施阶段。波兰总理府政治内
阁主任⻢雷克·苏斯基、波兰国家发展基⾦住房
项⽬董事⻓⽶洛斯⽡夫·巴斯奇、⻢佐夫舍省副
省督阿图尔·斯坦德维茨和波兰中国总商会秘书
⻓郭培东出席了活动。
⼯业园占地⾯积40公顷，⾸批⼊驻企业远
⼤住⼯集团实施的波兰装配式建筑⼯⼚项⽬预
计2020年9⽉竣⼯投产。⼯业园将吸引中波以
及全球⽣命科学、信息通讯、智能制造、新能
源、新材料、⻝品加⼯等领域优秀企业⼊驻，
打造中波经贸合作新平台。
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18.10.2019
SEMINARIUM HANDLOWO-INWESTYCYJNE
CHINY (XUCHANG, HENAN) - POLSKA

中国（许昌）-波兰经贸交流会

18 października 2019 w naszym biurze odbyło się
Seminarium
Handlowo-Inwestycyjne
Chiny
(Xuchang, Henan) - Polska. Wzięli w nim udział
przedstawiciele miasta Xuchang i 14 firm z Chin
oraz ponad 25 firm i organizacji z Polski. Swoje
przemówienia wygłosili Shang Wei, Zastępca
Dyrektora Departamentu Handlowego Xuchang, Pan
Jacek Boczka,Wiceprezes Polsko Chińskiej Rady
Biznesu oraz Pan Wang Gaochao, General Manager,
Xuchang Viya Hair Products Co.,Ltd. Po części
oficjalnej swój głos zabrali także m.in. Pan
Wicepremier Janusz Piechociński, Były zastępca
Ambasadora RP w Chinach, Pan Sylwester Szafarz.

2019年10⽉18⽇，波兰中国总商会与许昌
市商务局共同举办了中国（许昌）-波兰经贸交
流会。许昌市商务局代表团率领15家河南企业
参与推介会。许昌市商务局副局⻓上伟对许昌
对外合作项⽬情况进⾏了推介，许昌⽂雅发制
品有限公司总经理介绍了企业的业务情况。波
中商务联合会副会⻓亚采克·波切克、波兰国家
商会外事参赞⻢雷克·维特科和波亚协会会⻓亚
努什·⽪霍勤斯基等参加了交流会并致辞。
会后举办了中波企业的对接交流会，波兰中
国总商会组织了20多家波兰企业与许昌企业进
⾏对口洽谈，推动双⽅在未来开展深⼊合作。
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28.10.2019
PROJEKCJA FILMU "MY PEOPLE, MY COUNTRY"
DLA CZŁONKÓW SINOCHAM

我和祖国⼀刻也不能分割：波兰中国总商会
组织会员企业观看电影《我和我的祖国》

28 października 2019 w 70. rocznicę założenia
Chińskiej Republiki Ludowej Polsko-Chińska Główna
Izba Gospodarcza zaprosiła firmy członkowskie,
aby obejrzeć wspólnie film „My People, My
Country”, który pokazuje wspaniałą podróż
ojczyzny przez ostatnich 70 lat.
Po obejrzeniu filmu publiczność z chińskich
przedsiębiorstw w Polsce stwierdziła, że fabuła
filmu jest wzruszająca i pozwoliła realnie poczuć
ciężko zdobyte osiągnięcia ojczyzny w ciągu
ostatnich 70 lat. Byli dumni ze swoich wysiłków,
aby przyczynić się do rozwoju ojczyzny na
płaszczyźnie gospodarczej i handlowej. Podczas
projekcji filmu większość chińskich przedsiębiorstw
w Polsce poczuła zmagania założycieli i pokoleń
budowniczych Nowych Chin.

值中华⼈⺠共和国成⽴70周年之际， 波兰
中国总商会于2019年10⽉28⽇组织会员企业观
看献礼影⽚《我和我的祖国》，通过影⽚感受
到祖国70年走过的光辉历程。
在波中资企业积极观影，表⽰电影情节令⼈
动容，真切感受到了祖国70年来之不易的成
就，并以⾃⾝奋战在经贸战线为祖国建设添砖
加⽡由衷感到⾃豪。通过此次观影，⼴⼤在波
中资企业更加体会到新中国的缔造者和⼏代建
设者筚路蓝缕，砥砺前⾏的奋⽃精神，更加领
会到初⼼和使命的本质是为中国⼈⺠谋幸福，
为中华⺠族谋复兴。
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LOKALNA DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA ODDZIAŁU CCB W WARSZAWIE

中国建⾏华沙分⾏温暖孤残⼉童，开展爱⼼捐助

China Construction Bank (Europe) S.A. Oddział
w Warszawie od czasu założenia, w ramach
społecznej odpowiedzialności, podejmuje lokalną
działalność charytatywną. W dniu 12 września 2019
r. Oddział przekazał charytatywny datek na rzecz
Płońskiego Domu Dziecka. Członek najwyższego
kierownictwa
Oddziału
wraz
z
kilkoma
Pracownikami odwiedzili Dom Dziecka z
podarunkami. Zostali ciepło przyjęci przez Dzieci i
Personel. Wydarzenie zostało nagłośnione przez
lokalne media, takie jak RADIO PŁOŃSK i
TYGODNIK CIECHANOWSKI.
Rok 2019 to drugi rok po utworzeniu China
Construction Bank (Europe) S.A. Oddział
w Warszawie. Oddział z siedzibą w Polsce zapewnia
wysokiej jakości produkty i usługi lokalnym
klientom oraz osiąga dobre wyniki biznesowe.

中国建设银⾏（欧洲）有限公司华沙分（以
下简称建⾏华沙分⾏）⾃成⽴以来，切实践⾏
社会责任，积极参与波兰的社会公益事业。
2019年9⽉12⽇，分⾏开展了以温暖孤残⼉童
为主题的爱⼼公益捐助活动，向位于华沙附近
的普翁思克市⼉童福利院开展定向捐赠。分⾏
发动全体员⼯积极捐款，采购了福利院急需的
⽣活⽤品，由管理层及中波员⼯代表共同将捐
赠物品送达，并与福利院⼉童及⼯作⼈员开展
互动。分⾏热⼼公益事业、温暖孤残⼉童的爱
⼼捐助活动在当地取得了积极反响，PLONSK
RADIO 电 台 、 TYGODNIK
CIECHANOWSKI新闻周刊等媒体到现场采访
报道。通过活动的开展，增强了内部凝聚⼒，
向外界展⽰了中资企业负责任的社会形象。
2019年为建⾏华沙分⾏成⽴后第⼆个完整
经营年度。分⾏切实践⾏海外发展战略，⽴⾜
波兰，积极探索中东欧市场，业务经营取得良
好开局。
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DZIAŁANIA FIRMY TPV NA RZECZ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

TPV

冠捷电⼦积极参与公益活动，回馈社会

TPV Displays Polska, jako jeden z największych
pracodawców w regionie, kieruje działalność
pozabiznesową do lokalnej społeczności Gorzowa i
regionu poprzez działania skierowane do
mieszkańców, a także do władz miasta i
województwa, nie zapominając o instytucjach
pożytku publicznego.

TPV 冠捷电⼦显⽰科技， 作为 Gorzow地
区最⼤的⽤⼈单位之⼀，多年来⼀直致⼒于通
过与当地学校，政府机构，社会团体的密切合
作，参与并推动相关的公益活动。

Najbardziej znaczącym wyrazem naszej asymilacji
ze społecznością lokalną są darowizny telewizorów
dla: żłobków, przedszkoli, szkół, Filharmonii
Gorzowskiej, Specjalnej Szkoły i Centrum Edukacji,
Urzędu Miasta, szpitala, Klubu Żużlowego „Stal
Gorzów”.

Współpracowaliśmy również z Fundacją Mam
Marzenie. Zaangażowaliśmy się, przekazując
telewizor dziewczynce cierpiącej na zwiększoną
łamliwość kości, aby spełnić swoje marzenie.
Otrzymaliśmy wiele nagród za działania na rzecz
lokalnego
rynku
gospodarczego,
rozwój
Kostrzyńsko-Słubickiej
Specjalnej
Strefy
Ekonomicznej,
promocję
regionu,
konkurs
Lubuskiego Lidera Biznesu oraz osiągnięcia
sportowe.

我们通过捐赠公司的产品，液晶电视机，体
现与当地社区⾼度和和谐的融合：托⼉所，幼
⼉园，学校，Gorzow ⾳乐厅，特殊学校和教
育中⼼，市政厅，医院，摩托⻋俱乐部“ Stal
Gorzów”。
我们还与梦想基⾦会合作，将电视机捐赠给
⼀个患⻣质脆弱症的⼥孩，帮助她实现⾃⼰的
梦想。
公司积极推动Kostrzyn-Słubice经济特区
的发展，推动地区经济发展，参与评选
Lubuskie地区商业领袖，赞助体育活动， 也
因此获得多个奖杯和社会各界好评。
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DZIAŁANIA FIRMY DALIAN NA RZECZ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

⼤连达伦特波兰公司积极回报社会，并获得多项奖项
Firma Dalian Talent Poland Ltd. została założona w
2009 roku. Od samego początku firma przywiązuje
wagę do umacniania swojej pozycji na rynku jako
niezawodny dostawca dobrej jakości produktów
oraz rzetelny pracodawca.
1) Posiadamy bardzo dobre stosunki z lokalnym
Ratuszem. Każdego roku wspieramy akcje
charytatywne organizowane przez władze miasta.

Wraz z Ratuszem w okolicy naszej firmy
stworzyliśmy przestrzeń, która łączy dwie funkcje:
miejsce rekreacyjne z relaksującymi widokami oraz
przestrzeń parkingowa. Jest ona otwarta dla
lokalnych mieszkańców oraz dla pracowników firmy
2) Ponadto DTP zawsze wspiera szkoły oraz inne
organizacje i instytucje, które potrzebują pomocy
3) Dalian współpracuje także z państwowymi
istytucjami finansowymi na polu R&D, w związku z
czym otrzymaliśmy oficjalne podziękowania od
Narodowego Banku Polskiego.

⼤连达伦特波兰有限公司成⽴于2009年。公
司始终致⼒于⽣产优质产品、成为可信赖的雇
主，并持续加强在市场上的地位。

1)我们与当地市政厅建⽴了⾮常好的合作关
系，每年都⽀持市政厅安排的慈善活动。

我们与市政厅⼀起，在公司旁边建造了⼀个
可供镇上居⺠和公司员⼯使⽤的漂亮⼴场，主
要有两个功能：⼀是拥有美丽景⾊的放松地
点，⼆是停⻋场。
2)始终⽀持需要帮助的学校以及其他组织和机
构。
3)在进⾏研究的范围内与国家⾦融机构的合
作。我司收到波兰国家银⾏的正式感谢。
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4) W 2018 roku firma Dalian otrzymała wyróżnienie
w plebiscycie "Orły WPROST", dla przedsiębiorcy,
który wspiera lokalne rynki. Jest on organizowany
pod
honorowym
patronatem
Ministerstwo
Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo
Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Wsi

4)2018年，我们作为⼀个为经济和当地市场发
展 做 出 了 特 殊 贡 献 的 企 业 ， 获 得 了 “Orły
WPROST” 荣 誉 。 针 对 以 下 内
容，“WPROST”每周为个别省份组织全⺠公
⺠投票：公⺠投票由企业部、技术部、投资发
展部以及农业农村发展部赞助举⾏。

5) Budowa relacji z pracownikami, poprzez
promocję kultury Chin.
Firma Dalian dba o integrację pracowników z Polski
oraz z Chin poprzez organizację szkoleń na temat
różnic kulturowych, wspólnych wyjazdów oraz
zawodów. Poprzez udział w tego typu
aktywnościach Polacy pracujący w firmie Dalian
mogą rozszerzyć swoją wiedzę na temat Chin oraz
chińskich zwyczajów.
Integracja jest bardzo ważnym elementem dla firmy
Dalian, także ze względu na wzmacnianie
możliwości pracy zespołowej

5)向当地员⼯传播中国
⽂化。
DTP公司关⼼中国
员⼯与波兰员⼯的整
合。 组织整合会议、
旅⾏和⽐赛。 通过参
与⽂化差异培训，波
兰员⼯可以增加他们
对中国和中国习俗的
了解。 整合对我们来
说尤其重要，有助于
团队合作。
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TONG REN TANG NA “PASIE I SZLAKU”

⼀带⼀路上的同仁堂

Pod kierownictwem Chińskiej Ambasady w Polsce i
przy mocnym wsparciu Polsko-Chińskiej Izby
Gospodarczej, 30 listopada 2019 roku, Beijing Tong
Ren Tang Polska Sp. z o. o. zorganizowała
międzynarodową konferencję poświęconą chińskiej
medycynie, pod nazwą „Pas i Szlak”. Na konferencję
udało się zaprosić byłych polskich ambasadorów w
Chinach: Krzysztofa Szumskiego i Tadeusza
Chomickiego, a także specjalistów w dziedzinie
medycyny i farmakologii z Uniwersytetu
Warszawskiego: Waldemara Buchwalda i Jadwigę
Panek Lenartowicz oraz przedstawicieli PolskoChińskiej Izby Gospodarczej i innych wspaniałych
gości.
Na konferencji przemowę okolicznościową wygłosił
attaché do spraw nauki i edukacji Ambasady
Chińskiej w Polsce Sudong Jiang. Yi Wang i
Yonghong Li – lekarze medycyny chińskiej Beijing
Tong Ren Tang i Yue Wang – specjalistka z Beijing
Tong Ren Tang w kolejności wygłosili wykłady:
„Zdrowie kręgosłupa i metody leczenia bólu
barków, szyi, bioder i nóg w medycynie chińskiej”;
„Podstawowe założenia medycyny chińskiej”;
„Technologia produkcji i zastosowanie kapsułek ze
sproszkowanymi zarodnikami grzyba Lingzhi”.
Zebrani na Sali w liczbie ponad stu osób chińscy i
polscy goście wymienili się poglądami na temat
tego, jak chińska medycyna może służyć Polakom,
jak można ją połączyć z tradycyjną medycyną
polską i jak stymulować rozwój medycyny chińskiej
w Polsce.

在中国驻波兰⼤使馆的正确领导下，在波兰
中华总商会的强⼒⽀持下，2019年11⽉30⽇，
北京同仁堂波兰有限公司在华沙举办了“⼀带
⼀路”国际中医药服务交流峰会。会议邀请到
了波兰前住中国⼤使Krzysztof Szumski先⽣
及Tadeusz Chomicki先⽣，以及华沙⼤学医
药 学 专 家 Waldemar Buchwald 教 授 和
Jadwiga Panek Lenartowicz教授,以及波兰
中华总商会等各界嘉宾。
会上，中国驻波兰⼤使馆科教参赞蒋苏东先
⽣做了主题发⾔。北京同仁堂中医师王毅、李
永红，以及北京同仁堂专家王玥，分别做了<脊
椎健康与肩颈腰腿痛的中医治疗>、<中医基础
原理>、<破壁灵芝孢⼦粉胶囊的技术与应⽤>
的主旨演讲。中波各界朋友⼀百多⼈聚集⼀
堂，就中医药如何服务于波兰⺠众，如何与波
兰传统医药相结合，中医药如何进⼀步在波兰
发展，进⾏了⼴泛而富有成效的交流。
中医药是中国优秀的⺠族⽂化遗产，它不仅
记录着中国⼈⺠⼏千年来同疾病作⽃争的丰富
经验和理论知识，更是体现着中华⺠族的宇宙
观、世界观，以及对⼈与⾃然关系的独特认
知，是古⽼的东⽅哲学思想在健康医学领域的
具体体现。正如习近平同志所指出的，中医药
学是中国古代科学的瑰宝，也是打开中华⽂明
宝库的钥匙。
北京同仁堂波兰有限公司，2019年，累计
为波兰患者诊疗超过3000⼈次，不仅为众多波
兰患者解除了疾病痛苦，也为中波⽂化交流及
中波友谊搭起了⼀座桥梁。
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Chińska medycyna to wspaniałe dziedzictwo
kultury narodu chińskiego, nie tylko dokumentuje
ona bogatą wiedzę i doświadczenia Chińczyków w
walce z chorobami na przestrzeni tysiącleci, ale
także jest ucieleśnieniem poglądów starożytnej
filozofii Wschodu na temat kosmosu, świata i
związków człowieka z naturą w zakresie nauk
medycznych. Dokładnie tak, jak wskazał towarzysz
Jinping Xi, chińska medycyna jest klejnotem
starożytnej nauki chińskiej, a także kluczem do
skarbca chińskiej kultury.
Beijing Tong Ren Tang Polska Sp. z o. o. w 2019
roku przyjęła ponad 3000 wizyt pacjentów, nie
tylko pomagając im zwalczać choroby i ból, ale
również budując pomost do przyjaznej wymiany
kulturalnej między Chinami i Polską.
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DZIAŁANIA NUCTECH NA RZECZ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

同⽅威视华沙公司获得多项奖项，积极投⾝社会公益活动
Nowa Fabryka Nuctech w Kobyłce została
zgłoszona w kategorii obiekt przemysłowo produkcyjny i otrzymała w dniu 25.06.2019
nagrodę I stopnia Budowa Roku 2018. Jury
dokonało wyboru na podstawie funkcjonalności
obiektu, zastosowania nowoczesnych technologii ,
wysokiej jakości usług , właściwej organizacji
procesu budowlanego, wysokiego poziomu
bezpieczeństwa pracy oraz wpływu inwestycji na
środowisko naturalne i gospodarkę regionu.
W 2017 roku firma została wyróżniona tytułem
"Najbardziej dynamiczna spółka - przyszłość
polskiej gospodarki” gazety Rzeczpospolita. W
rankingu wyróżniono spółki, które w latach 2014–
2016 rozwijały się najszybciej.

W latach 2018 i 2019 otrzymała prestiżowe
wyróżnienie Diament Forbesa dla najbardziej
dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw w
województwie mazowieckim w latach 2018 i 2019,
w kategorii firm o poziomie przychodów od 50 do
250 mln PLN.
W roku 2019 firma otrzymała odznaczenia dla
Firmy Roku oraz Produktu Roku 2019 za skanery
CT Kylin oraz XT 2100HS . Ideą Programu jest
wybór najlepszych i godnych zaufania podmiotów
gospodarczych, a także produktów i usług w
Polsce.

同⽅威视新⼯⼚于2019年6⽉25⽇获得波兰
2018年度建筑奖最⾼奖项。该奖项是通过综合
评估建筑的功能设计，现代化技术解决⽅案的
投⼊使⽤情况，安全⽣产环境的⽔平以及建筑
对该地区⾃然环境和经济的影响等多项指标从
而得出最终的评定结果。

2017年，公司被波兰共和
国⽇报（Rzeczpospolita）
评为“最具活⼒的公司⸺波
兰经济的未来”。此次评选
是⽤于表彰在2014-2016年
间发展最快的公司。
在2018年和2019年，同
⽅威视华沙有限公司在同⼀
评⽐档的公司中脱颖而出，
连续两年获得了著名的福布斯钻⽯奖（Forbes
Diamond award），成为⻢佐夫省最具活⼒
的企业。
2019年，公司荣获年度公司奖和年度产品奖(分
别为CT Kylin 和XT HS扫描仪)。该奖项
是为了评定在波兰拥有最优质的产品和服务，
以及最值得信赖的商业实体。
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Nuctech Warsaw chętnie współpracuje z lokalnym
samorządem oraz ma swój wkład w życie kulturalne
Miasta. W ramach tejże współpracy oraz
przyjacielskich stosunków Burmistrz miasta
Kobyłka złożył wizytę w Chinach z okazji
obchodów 20lecia firmy Nuctech.
Firma z
przyjemnością wspiera również Miejski Ośrodek
Kultury oraz klub sportowego Wicher Kobyłka oraz
bierze czynny udział w działaniach Samorządu i
Burmistrza Miasta. Firma rozpoczęła również
współpracę z Fundacją Perła Baroku, która jest
autorem projektu Filharmonii dla dzieci oraz
corocznej edycji Międzynarodowego Koncertu Perła
Baroku w Kobyłce i wpisuje się w promocję i rozwój
kultury muzycznej w Kobyłce.
Firma aktywnie wspiera rozwój lokalnej
społeczności również poprzez dbanie o potrzeby
szkół i przedszkoli. W 2018 roku firma przekazała
środki Szkole Podstawowej z Oddziałami
Dwujęzycznymi nr 1 w Kobyłce na zakup
wyposażenia pracowni fizycznej, a lokalne
przedszkole dostało wsparcie w postaci kamizelek
ochronnych dla dzieci.

Zaangażowanie w pomoc potrzebującym firma
Nuctech przejawia również poprzez wsparcie
największej organizacji dobroczynnej w Polsce –
Caritas, która udziela pomocy materialnej i
finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym,
chorym, starszym, dzieciom z rodzin ubogich, a
także imigrantom i uchodźcom. Firma pomaga
finansowo
również
innym
potrzebującym
organizacjom , takim jak „Szlachetna paczka” lub
Klub Szermierka Wołomin.
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同⽅威视华沙有限公司与当地政府⼀直保持
着良好的合作关系，并为科⻉乌卡市的⽂化⽣
活做出了傲⼈的贡献。
公司⼀直赞助着城市⽂化中⼼和威彻科⻉乌
卡( Wicher Kobyłka)体育俱乐部，并积极参
与市地⽅政府和市⻓所组织的活动。公司还与
珍珠巴洛克基⾦会( Fundacja Perła Baroku)
合作，该基⾦会是⼉童爱乐项⽬和科⻉乌卡市
的年度国际珍珠巴洛克⾳乐会的组织者。

公司还积极⽀持所在当地社区的发展，并密
切关注着附近学校和幼⼉园的需要。2018年，
公司向科⻉乌卡⼀所小学捐款，⽤于购买物理
实验室所需要的设备，此举有助于当地学校提
⾼小学教育的实验硬件⽔平。公司还向当地幼
⼉园捐助了⼉童保护背⼼，以表⽰对幼⼉教育
和幼⼉安全等⽅⾯的⽀持。
公司通过对波兰最⼤的慈善组织“明爱”的
⽀持，积极的⽤⾏动表达了对贫困⼈群的关
爱。该慈善组织向失业者、⽆家可归者、病
⼈、⽼⼈、贫困家庭的⼉童和难⺠提供了物质
和财政上的援助。此外，公司还⽀持着其他有
需要的组织，例如“⾼尚包裹” (Szlachetna
paczka）或伍沃明击剑俱乐部(Szermierka
Wołomin), 并为其提供了资⾦上的帮助。
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波兰新内阁成员组成

11⽉15⽇在华沙总统府举⾏的任命仪式上，波兰总统安杰伊·杜达任命了由现任总理⻢泰乌什·莫拉维茨基领导的波兰新内阁成员。杜
达表⽰，⼤多数的新内阁成员是从上⼀届连任的，在很⼤程度上，他们已经在为国家服务、为同胞服务等⽅⾯经受了充分的考验。他祝贺
新内阁的成⽴，也明⽩新内阁会在接下来的⼯作中迎接许多困难。波兰总理莫拉维茨基表⽰，波兰政府的主要⽬标和任务是让波兰成
为“欧洲最适宜居住的国家”，并⿎励波兰的⼯作移⺠回波发展。让所有⽣活在波兰的⼈感到满⾜和幸福。他还感谢选⺠在最近的议会选
举中给予的⽀持。新内阁裁撤能源部，原投资发展部和企业技术部合并为发展部，新成⽴国有资产部和基⾦与地区政策部。并将原先的环
境部独⽴成两个新的实体：环境部和⽓候部。

副总理兼⽂化与国家遗产部⻓：⽪奥
特·格林斯基（Piotr Gliński）

总理：⻢泰乌什·莫拉维茨基（Mateusz Morawiecki）

副总理兼科学与⾼等教育部⻓：雅罗
斯⽡夫·⼽⽂（Jarosław Gowin）

国防部⻓：⻢⾥乌什·布⽡什查克
（Mariusz Błaszczak）

内政与⾏政部⻓/特殊事务协调员：
⻢⾥乌什·卡明斯基
（Mariusz Kamiński）

外交部⻓：亚采克·扎普托维奇
（Jacek Czaputowicz）

欧洲的外交事务将由前外交副部⻓，
现内阁成员康拉德·申曼斯基
（Konrad Szymański）处理。

农业部⻓：扬·克⽇什托夫·阿丹诺夫斯
基（Jan Krzysztof Ardanowski）

基础设施部⻓：安杰伊·亚当奇克
（Andrzej Adamczyk）
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发展部⻓：雅德维加·艾⽶莉维奇
（Jadwiga Emilewicz）

海洋经济和内陆航⾏部：⻢雷克·格罗
巴奇克（Marek Gróbarczyk）

财政部⻓：塔德乌什·科什钦斯基
（Tadeusz Kościński）

环境部⻓：⽶皓·沃什
（Michał Woś）（待任命）

⽓候部⻓：⽶皓·库尔特卡
（Michał Kurtyka）

卫⽣部⻓：乌卡什·舒莫夫斯基
（Łukasz Szumowski）

数字化部⻓：⻢雷克·扎⼽尔斯基
（Marek Zagórski）

教育部⻓：达⾥乌什·⽪奥特科夫斯基
（Dariusz Piontkowski）

波兰总理府主任：⽶皓·德沃奇克
（Michał Dworczyk）

司法部⻓：兹⽐格涅夫·乔布罗
（Zbigniew Ziobro）

家庭、劳动和社会政策部⻓：⻢琳娜·
⻢隆格（Marlena Maląg）

（新部⻔）基⾦与地区政策部⻓：⻢⼽尔
扎塔·雅罗⾟斯卡-杰迪娜克
（Małgorzata Jarosińska-Jedynak）

（新部⻔）国有资产（名称待定）
部⻓：亚采克·沙⾟（Jacek Sasin）

部⻓委员会成员：乌卡什·施雷伯
(Łukasz Schreiber)

体育部部⻓:
达努塔·达莫夫斯卡·安杰伊楚克
(Danuta Dmowska-Andrzejczuk)

ródło/⽂中图⽚来源：https://www.premier.gov.pl/en.html
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波兰各省经济发展与投资环境概况

波兰最⾼级别的⾏政划分单位是
省（Voivodship）。1999年，波兰
进⾏了⾏政区划改⾰，取消了1975
年以来设⽴的49个小省而新设16个
⼤省。
波兰各省情况有所不同。有的省
份⾯积在1万平⽅公⾥以下，⼈口
100万⼈（如奥波莱省），有的省份
⾯积超过了3.5万平⽅公⾥，⼈口超
过500万⼈（如⻢佐夫舍省）。在经
济发展和⼯资⽔平⽅⾯各省差距较
⼤，波兰西部省份发展较好，经济
富裕，常被称为“波兰A”，而东部
地区较为落后，被成为“波兰B”。
上述两个地区各有优势。西部省份
基础设施发达，居⺠富裕；东部省
份拥有廉价劳动⼒，能提供更加优
惠的投资政策。东部地区的投资者
可以便捷进⼊乌克兰和俄罗斯市
场，而西部地区的投资商能够进⼊
捷克和德国市场，这两个国家是波
兰最⼤的贸易伙伴，也是欧洲最强
劲的经济体。
各省的⾏政管理由省督
（Voivode）和省⻓（Marshall）
承担。省督由中央任命，负责监督
地⽅政府，省⻓由地⽅议会
（Sejmik）选举产⽣，负责地⽅⾏
政事务。各省⼜进⼀步划分为市和
县。
波兰各省的经贸和⼈⼒资源状况如
下（以下均为2015年数据）：
库亚维-波美拉尼亚省
（
Kujawsko-Pomorskie
Voivodeship）
该省位于波兰西北部，中部拥有
A ⾼速公路。省督为⽶考万伊·博格
丹维伊奇，省⻓为彼得·曹波茨基。
该省有21所⾼等院校，主要⼤学包
括卡基⽶⽇维尔基学院、哥⽩尼⼤
学、科技与⽣命科学⼤学。根据
2015年统计数据，⼤学⽣⼈数约6万
⼈，毕业⽣⼈数约1.8万⼈。省⼈口
约为209万⼈，劳动⼈口约131万
⼈，失业率为13.2%，平均⽉⼯资为
3540兹罗提（845欧元）。波美拉尼
亚经济特区位于该地区，主要外资
企业为源讯公司、利⽂斯顿公司、
MMP Neupack公司和舍恩伯格集
团。

彼得哥什市（Bydgoszcz）和托
伦市是库亚维-波美拉尼亚省的双省
会，市⻓为拉法尔·布鲁斯基。彼得
哥什是该省最⼤城市，波兰第⼋⼤
城市。信息技术、电⼦产品、通
讯、化⼯和塑料等产业发展迅速。
城市⼈口为36万⼈左右，劳动⼈口
⼤约为22万⼈，失业率为5.4%，居
⺠平均收⼊为3850兹罗提（919欧
元）。现代办公⾯积有5.26万平⽅
⽶，办公室空置率为10.1%，⻩⾦地
段办公室租⾦为11.5欧元⾄13欧元/
平⽶/⽉。
托伦（Torun）是库亚维-波美
拉尼亚省第⼆⼤城市，是波兰为数
不多的⼆战中留存下来的城市，已
被联合国教科⽂组织列为世界⽂化
⾃然遗产。近年来，托伦市⼤⼒投
资基础设施建设，与华沙、格但斯
克、波兹南和什切⻘等波兰其它城
市的交通⼗分便捷。托伦⼈口⼤约
为20万⼈，劳动⼈口约13万⼈，失
业率为6%，居⺠平均⼯资为3990兹
罗提（952欧元）。城市办公⾯积为
4.31万平⽅⽶，办公室闲置率为
18.4%，⻩⾦地段办公室租⾦为11.5
欧元到13欧元/平⽶/⽉。
西 ⾥ 西 亚 省 （ Lower Silesia
Voivodeship)
位于波兰西南部，与德国和捷克
接壤，中部有A 、A 和S ⾼速公
路穿过。省督为帕维伍·赫伦涅克，
省⻓为彻扎⾥·普适别尔斯基。该省
拥有37所⾼等院校，主要⼤学是弗
罗茨⽡夫医学院、弗罗茨⽡夫⼤
学、弗罗茨⽡夫经济⼤学和佛罗茨
⽡夫科技⼤学。下西⾥西亚省⼈口
约290万⼈，⼤学⽣⼈数约为13万
⼈，毕业⽣约3.4万⼈，劳动⼈口约
182万⼈，失业率为8.9%，⽉平均
⼯资为4189兹罗提（1008欧元）。
该省经济特区包括卡⽶纳古拉中型
企业经济特区、莱格尼查经济特
区、“INVEST-PARK”⽡伍布⽇
赫 经 济 特 区 和 “EURO-PARK
WISLOSAN”塔诺布热克经济特
区。主要外资企业为英国Acturis公
司、亚⻢逊公司、巴斯夫公司、博
西家⽤电器公司、信利集团公司、
仁宝电脑、Eagle公司、富兰克林产
品公司、派克汉尼汾公司、瑞典
Sitech公司、智慧商务公司和德国
福⼠汽⻋。

下西⾥西亚省省会是佛罗茨⽡夫市
（Wroclaw），⼈口64万⼈左右，
市⻓为拉法伍·杜特科维奇。佛罗茨
⽡夫是⼀个多元化的城市，曾经是
德国的⼀部分，⼆战后划归给了波
兰。作为波兰第三⼤学术中⼼，佛
罗茨⽡夫每年培育数以千计的毕业
⽣，⽂化氛围浓厚。佛罗茨⽡夫交
通便捷，拥有波兰数量最多的研发
中⼼，是汽⻋制造业、电⼦产品和
家⽤电器的制造中⼼。根据2015年
统计数据，该市劳动适龄⼈口约39
万⼈，失业率为3.5%，平均⼯资为
4570兹罗提（1099欧元）。现代办
公⾯积为75.7万平⽅⽶，办公室闲
置率为10.1%，⻩⾦地段办公室租⾦
为12.5欧元⾄14.5欧元/平⽶/⽉。
卢 布 林 省 （ Lubelskie
Voivodeship）
属于波兰东部省份，与⽩俄罗斯
和乌克兰接壤。省督为普谢⻔什⽡
夫·查内克，省⻓为斯⽡伍⽶尔·索斯
诺夫斯基。该省有18所⾼等院校，
主要⼤学包括卢布林约翰·保罗⼆世
天主教⼤学、卢布林玛丽·居⾥-斯克
洛多夫斯卡⼤学、卢布林理⼯⼤
学、卢布林医科⼤学和卢布林⽣命
科学⼤学。根据2015年统计数据，
该省⼈口⼤约214万⼈，⼤学⽣约
7.5万⼈，毕业⽣约2.2万⼈，劳动⼈
口约133万⼈，失业率为11.7%，⽉
平均⼯资为3699兹罗提(890欧元)。
该 省 经 济 特 区 包 括 “Euro-Park
Mielec”经济特区、斯塔罗赫维茨
经 济 特 区 和 “EURO-PARK
WISLOSAN”塔诺布热克经济特
区。主要外资企业有德国ABM 格莱
芬博格公司、⽐利时奥⾥伯斯公
司、美国简伯特集团和德国诺托·佛
朗克集团。
卢布林省省会是卢布林市
（Lublin），⼈口约34万，市⻓为
克⽇什托夫·祖克。卢布林市⼤约
35%的⼈口是学⽣，劳动⼈口约21
万⼈，失业率为7.9%，平均⼯资为
4060兹罗提（977欧元）。办公⾯积
为12.9万平⽅⽶，办公室闲置率为
7.7%，⻩⾦地段办公室租⾦在11欧
元到12.5欧元/平⽶/⽉之间。当地企
业主要是意⼤利⾯⽣产商Lubella公
司、草药和茶叶公司Herbapol、阿
古 斯 塔 ⻙ 斯 特 兰 旗 下 的 PZL
Swidnik⻜机制造公司和波兰农机
⽣产商乌尔苏斯公司。

卢 布 斯 卡 省 （ Lubuskie
Voivodeship）
位于波兰西部，与德国接壤，绿
⼭城（Zielona Góra）和⼤波兰地
区 ⼽ 茹 夫 （ Gorzów
Wielkopolski）共同组成了该省的
双省府。省督为⽡戴斯⽡伍·德伊采
克，省⻓为埃尔兹别塔·波拉克。该
省⼈口约102万⼈，劳动⼈口约64万
⼈，失业率为10.5%，⽉平均⼯资为
3568兹罗提（860欧元）。卢布斯卡
省有8所⾼等院校，主要⼤学有波兰
学院、⼽茹夫⾼等职业教育学院和
绿⼭城⼤学。在校⽣约1.5万⼈，毕
业⽣4433⼈。经济特区为科斯琴-斯
伍佰斯经济特区和⽡乌布⽇赫经济
特区。主要外资企业为德国吉地亚
汽 ⻋ 公 司 和 Homann
Holzwerkstofee公司。
绿⼭城有⼤约14万居⺠和8.6万
劳动⼈口，市⻓为雅努什·库⽐茨
基，失业率为6.3%，平均⼯资为
3732兹罗提（900欧元）。办公⾯积
为2.37万平⽅⽶，办公室闲置率为
12.4%，⻩⾦地段办公室租⾦在6.5
欧元到8欧元/平⽶/⽉。
⼤波兰地区⼽茹夫有⼤约12.4万
居⺠和7.6万劳动⼈口，市⻓为亚采
克·沃伊奇茨基，失业率为5.1%，平
均⼯资为3533兹罗提（852欧元）。
⼽茹夫⾃1989年经济转型以来积极
引进外资，⼤众汽⻋公司是最早进
⼊该市的外资企业，台湾冠捷科技
集团现在是最⼤的投资商。⼽茹夫
毗邻S ⾼速公路，与什切⻘和绿⼭
城的交通⼗分便利。
罗兹省（Łódzkie Voivodeship）
位于波兰中部，省府是罗兹市。
省督为⽇毕⼽涅夫·劳，省⻓为维特
多·斯泰尔⽪涅。罗兹省有⼤约249
万⼈口，153万劳动⼈口，失业率为
10.3%，⽉平均⼯资为3791兹罗提
（914欧元）。罗兹省有29所⾼等院
校，主要包括罗兹医科⼤学、罗兹
国家电影学院、罗兹理⼯⼤学和罗
兹⼤学，⼤学⽣约8.9万⼈，毕业⽣
2.3万⼈。经济特区有罗兹经济特区
和斯塔拉霍维采经济特区。主要外
资企业包括Arynga公司、兰亭集势
公司、开放研发公司、UGS公司、
英国联合⼯业公司和UPS公司。
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罗兹市（Łódź）是波兰重要的⼯业
中⼼，以纺织业而闻名。市⻓为汉
娜·兹丹诺夫斯卡，市⼈口约70万
⼈，劳动⼈口42万⼈，失业率为
9.5% ， 平 均 ⼯ 资 为 4048 兹 罗 提
（976欧元）。市区办公⾯积为34.7
万平⽅⽶，办公室闲置率为9.7%，
⻩⾦地段办公司租⾦在12欧元到
13.5欧元/平⽶/⽉。
1989年经济转型后罗兹的纺织
业开始衰落，现在罗兹市在⼀些产
业如信息技术⽅⾯成功完成了转
型，并且⼤量吸引外资来发展新兴
产业，对家电制造企业、商务流程
外包企业（BPO）和物流企业有很
⼤的吸引⼒。得益于波兰中⼼的地
理位置（毗邻A 和A ⾼速公路）和
廉价的⾼素质劳动⼒，罗兹市有希
望重现往⽇的辉煌。
小 波 兰 省 （ Małopolskie
Voivodeship）
位于波兰南部，与斯洛伐克接
壤，省府为克拉科夫。省督为约瑟
夫·⽪尔切，省⻓为亚采克·克鲁巴。
小波兰省⼤约有337万⼈，211万劳
动⼈口，失业率为8.3%，居⺠⽉均
收⼊为3907兹罗提（946欧元）该省
有33所⾼等院校，主要⼤学是克拉
科夫AGH科技⼤学、雅盖隆⼤学和
克拉科夫经济⼤学，⼤学⽣⼈数约
18万⼈，毕业⽣约5万⼈。经济特区
有克拉科夫⼯业园经济特区、卡托
维 茨 经 济 特 区 和 “EURO-PARK
MIELEC”经济特区。主要外资企
业包括航空公司会计核算中⼼、劳
斯莱斯、德国莱茵集团和三星集
团。
克拉科夫（Krakow）是波兰和
欧洲历史⽂化名城，被联合国教科
⽂组织列⼊世界⽂化遗产名录，雅
盖隆⼤学是欧洲最古⽼⼤学之⼀，
培育了像哥⽩尼和约翰·保罗⼆世教
皇等诸多历史⼈物。市⻓为亚采克·
⻢伊赫洛夫斯基，市⼈口约76万，
劳动⼈口47万，失业率4.4%，居⺠
平均收⼊为4431兹罗提（1073欧
元）。办公室⾯积为83.3万平⽅
⽶，办公⾯积空置率为6%，⻩⾦地
段办公室租⾦在12.5欧元到14.5欧
元/平⽶/⽉。众多跨国企业、⾦融机
构和商会等都在克拉科夫设有分⽀
机构，克拉科夫也拥有⼤量的商务
外包中⼼（BPO）。

⻢ 佐 夫 舍 省 （ Mazowieckie
Voivodeship）
位于波兰中部，省府为华沙。省督
为⽇基斯⽡夫·谢⽪尔拉，省⻓为亚
当·史祖⾥克。⻢佐夫舍省总⼈口
535万⼈，劳动⼈口328万⼈，失业
率8.5%，居⺠⽉均⼯资为5094兹罗
提（1233欧元）。⻢佐夫舍省拥有
105所⾼等院校，主要⼤学是华沙⼤
学、华沙经济学院和华沙理⼯⼤
学，⼤学⽣⼈数约26万⼈，毕业⽣
约 6.7 万 ⼈ 。 该 省 的 经 济 特 区 包
括“EURO-PARK WISLOSAN”塔
诺布热克经济特区、⽡尔⽶亚-⻢祖
⾥经济特区、斯塔拉霍维斯经济特
区、罗兹经济特区和苏⽡乌基经济
特区。主要外资企业包括⾼盛集
团、瑞⼠制药公司、英国年利达律
师事务所、美国美敦⼒公司、美国
速汇⾦公司、苏格兰皇家银⾏和史
蒂夫集团。
华沙（Warsaw）是波兰的⾸都
和最⼤的城市，也是中东欧地区最
⼤的⾦融经济中⼼之⼀。华沙市有
⼤约175万居⺠，105万劳动⼈口，
⼈均GDP⽔平是波兰平均⽔平的三
倍，为投资者提供了殷实的消费者
市场。华沙市⻓是汉娜·⼽隆科维奇·
⽡尔兹，市区失业率为3.3%，⼈均
收⼊为5586兹罗提（1352欧元），
市办公⾯积为498.8万平⽅⽶，空置
率为15.4%，市中⼼地段办公室租⾦
在22欧元到24欧元/平⽶/⽉，⾮市中
⼼地段租⾦为13欧元到16.5欧元/平
⽶/⽉。华沙地理位置便利，毗邻A
⾼速公路和维斯⽡河，是众多国有
企业、跨国公司和⼤使馆的所在
地，也是波兰最⼤的科技中⼼。
在“创新华沙2020”项⽬的⽀持
下，华沙的初创企业发展迅速，⾕
歌公司继伦敦后在华沙设⽴了欧洲
第⼆个企业家园区。
奥 波 莱 省 （ Opolskie
Voivodeship）
位于波兰西南部，与捷克接壤，
省府为奥波莱市。省督为阿德⾥安·
楚巴克，省⻓为安杰伊·布⽡。奥波
莱省⼈口约100万⼈，劳动⼈口为64
万⼈，失业率为10.3%，居⺠⽉均⼯
资为3793兹罗提（905欧元）。

该省共有6所⾼等院校，主要⼤学包
括奥波莱⼤学、奥波莱科技⼤学、
奥波莱公共医科职业学院、布热格
⼈⽂与经济学院、⾏政管理学院。
⼤学⽣⼈数约2.3万⼈，毕业⽣7776
⼈。经济特区包括： ⽡乌布⽇赫经
济特区、卡托维茨经济特区和“斯
塔拉霍维采”经济特区。主要外资
企业为：Global Steering Systems
公 司 、 Poligak 公 司 、 Tube Tec
Rohrverformungstechnik公司和
Wipak公司。
奥波莱市（Opole）是⼀座多元
⽂化城市，有说德语的少数⺠族。
市⻓为阿尔卡迪乌什·维希涅夫斯
基，市⺠⼈口约12万，劳动⼈口7万
⼈左右。失业率为5.3%，居⺠平均
收⼊为4225兹罗提（1008欧元）。
市区办公⾯积为2.3万平⽅⽶，办公
室闲置率为15.5%，⻩⾦地段办公室
租⾦在7欧元到9.5欧元/平⽶/⽉。奥
波莱市投资最多的⾏业是⾦属、⻝
物⽣产、建筑和外包⾏业。投资企
业包括法国纽迪希亚奶粉公司、德
国卓德奶制品公司、Energomet公
司、Kamex公司、Remak公司和法
国凯捷管理顾问公司。奥波莱市是
使⽤欧盟基⾦较多的城市，在欧盟
基⾦的帮助下翻新了⽼城，升级了
基础设施，促进了城市发展。
喀 尔 巴 阡 ⼭ 省 （ Podkarpackie
Voivodeship）
属于波兰东部省份，与斯洛伐克
和乌克兰接壤。省府为热舒夫市，
省督为埃娃·勒尼阿特，省⻓为⽡德
斯⽡夫·奥特尔，⼈口约213万⼈，
劳 动 ⼈ 口 135 万 ⼈ ， 失 业 率 为
13.3%，居⺠⽉均⼯资为3528兹罗
提（845欧元）。喀尔巴阡⼭省有15
所⾼等院校，主要包括热舒夫科技
⼤学、热舒夫法律与公共管理学
院、信息技术与管理⼤学和热舒夫
⼤学。⼤学⽣⼈数约5.4万⼈，毕业
⽣ 1.8 万 ⼈ 。 经 济 特 区 包
括：“EURO-PARK MIELEC”经
济特区、克拉科夫技术园经济特区
和“EURO-PARK WISLOSAN”塔
诺布热克经济特区。主要外资企业
有宜家公司、江苏蓝天航空航天产
业园、德国奇昊汽⻋系统集团和德
国MTU航空发动机公司等。

热舒夫市（Rzeszow）有18.7万
多居⺠，从2000年以来每年平均保
持1500⼈的增⻓率，劳动⼈口12
万，失业率为7.3%，平均⼯资为
4232兹罗提（1014欧元）。热舒夫
市的信息技术产业发达，波兰最⼤
的IT公司Asseco的总部就设在这
⾥，另外还有很多的软件公司。热
舒夫也是航空航天产业基地，被称
为“航天硅⾕”，包括VAC国际航
空公司、MacBraida公司、UTC航
空系统公司、博格华纳公司和MTU
航空发动机公司。热舒夫市积极申
请欧盟基⾦投资城市建设，在2007
年到2013年欧盟的财政框架中，热
舒夫⼈均使⽤欧盟基⾦位列第⼆位
（仅次于格但斯克）。热舒夫的办
公⾯积为6.6万平⽅⽶，办公室空置
率为7.8%，⻩⾦地段办公室租⾦在8
欧元到10.5欧元/平⽶/⽉。
2016年，A ⾼速公路完⼯，为
热舒夫市提供了连接德国和乌克兰
的便捷交通。S ⾼速公路也接近尾
声，完⼯后将打通南北走廊，南⾄
斯洛伐克边境，北达⽩俄罗斯，将
热舒夫和卢布林、⽐亚⻙斯托克联
系起来。
波 德 拉 谢 省 （ Podlaskie
Voivodeship）
属于波兰东部省份，与俄罗斯、
⽴陶宛、⽩俄罗斯和乌克兰接壤，
省府为⽐亚⻙斯托克。省督为博赫
丹·约瑟夫·帕兹克维斯基，省⻓为耶
⽇·雷斯钦斯基。波德拉谢省⼈口约
112万⼈，劳动⼈口75万⼈，失业率
为12%，居⺠⽉均收⼊为3647兹罗
提（874欧元）。该省拥有18所⾼等
院校，主要有⽐亚⻙斯托克理⼯⼤
学、⽐亚⻙斯托克医科⼤学和⽐亚
⻙斯托克⼤学等。⼤学⽣⼈数约3.6
万⼈，毕业⽣约1.1万⼈。经济特区
有苏⽡乌基经济特区和塔诺布热克
经济特区。主要外资企业包括：阿
利塔德集团、英美烟草集团、宜家
集团、Mecom出版社、尼伯集团、
瑞典诺斯德南公司、德国菲德耐集
团、⽪尔⾦顿公司和英国
SABMiller集团等。
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⽐亚⻙斯托克（Białystok）市
⻓为塔德乌什·特鲁斯考拉夫斯基，
市⼈口约30万⼈，劳动⼈口约19万
⼈，失业率为10.5%，⼈均⼯资为
3845兹罗提（921欧元）。办公室⾯
积为3.9万平⽅⽶，闲置率为13%，
⻩⾦地段租⾦为8.5欧元到10欧元/平
⽶/⽉。
⽐亚⻙斯托克历史上是重要的轻
⼯业中⼼，经济转型后的主要产业
是电⼦产品、冶⾦、木材加⼯、建
筑、玻璃和纺织业，拥有波兰最⼤
的伏特加⽣产⼚。⽐亚⻙斯托克的
⼈口密度仅次于华沙，是波兰⼈口
最稠密的城市之⼀。
⽐亚⻙斯托克毗邻S ⾼速公
路，与佛罗茨⽡夫交通便捷，公路
预计2018年底完⼯。另⼀条在建的
⾼速公路是S ⾼速公路，将城市与
卢布林市和热舒夫市连接了起来。
未来通过喀尔巴阡⼭公路有望与斯
洛伐克连接起来。
滨 海 省 （ Pomorskie
Voivodeship）
位于波兰北部，濒临波罗的海，
省府是格但斯克。省督为达留什·德
雷⾥赫，省⻓为⽶切斯⽡乌·斯特鲁
克。滨海省⼈口约231万⼈，劳动⼈
口144万⼈，失业率为9.1%，居⺠
⽉均收⼊为4132兹罗提（990欧
元）。该省拥有28所⾼等院校，主
要包括格但斯克⼤学和格但斯克科
技⼤学，⼤学⽣⼈数约9万⼈，毕业
⽣约2.3万⼈。经济特区有波美拉尼
亚经济特区和斯卢普斯克经济特
区。主要外资企业包括：Jeppesen
公 司 、 Luxoft 公 司 、 Marine
Harvest VAP Europe公司和美国
道富银⾏等。
格但斯克（Gdańsk）濒临波罗
的海，战略位置重要，⼏个世纪以
来都是海洋贸易中⼼。格但斯克市
⻓为帕维尔·亚当莫维茨，⼈口约46
万⼈，劳动⼈口约28万⼈，失业率
为 4% ， 平 均 ⼯ 资 为 4992 兹 罗 提
（1202欧元）。办公室⾯积为62.9
万平⽅⽶，办公室闲置率为13.5%，
⻩⾦地段租⾦为12欧元到13.5欧元/
平⽶/⽉。格但斯克是重要的国际会
议中⼼，为举办2012年的欧洲⾜球
锦标赛⼤⼒建设了基础设施，现在
的PGE体育场和琥珀博览会中⼼进
⼀步提升了城市举办⼤型活动的能
⼒。

格但斯克有各种各样的商协会组
织，如格但斯克企业家服务中⼼，
格但斯克与临近的格丁尼亚和索波
特共同组成了三联城城市区。
西 ⾥ 西 亚 省 （ Silesia
Voivodeship）
位于波兰南部，与捷克和斯洛伐
克接壤，交通发达，A 、A 和S ⾼
速公路均经过该省，省会是卡托维
茨。省督为雅罗斯⽡夫·维耶曹瑞
克，省⻓为沃伊切赫·萨鲁格。西⾥
西亚省⼈口约457万⼈，劳动⼈口约
286万⼈，失业率为8.2%，居⺠⽉
均 ⼯ 资 为 4221 兹 罗 提 （ 1026 欧
元），该省有45所⾼等院校，主要
有西⾥西亚⼤学、西⾥西亚医科⼤
学、卡托维茨美术学院、卡托维茨
体育学院、琴斯托霍⽡科技⼤学。
⼤学⽣⼈数约12万⼈，毕业⽣约3.7
万⼈。经济特区是卡托维茨经济特
区，主要外资企业包括：⽇本味之
素公司、韩国⼤同汽⻋公司、通⽤
汽⻋公司、韩国韩⼀理化株式会社
和法国Plastic Omnium汽⻋公司
等。
卡托维茨市（Katowice）市⻓
为⻢尔钦·克鲁巴，⼈口约30万，劳
动⼈口约19万⼈，⼈均收⼊为5262
兹罗提（1267欧元）。卡托维茨是
波兰重要的⼯业城，上世纪90年代
波兰经济体制转型后，卡托维茨的
许多煤矿和地⽅产业都倒闭了，现
在部分煤矿还在运营，其它产业也
在转变中。城市70%以上的居⺠从
事服务业⼯作，有外国57家投资者
运营的64个服务中⼼。外资企业包
括：安塞尔⽶塔尔煤钢公司、庞巴
迪宇航公司、爱⽴信公司、ING集
团公司、IBM集团、普华永道国际
会计事务所和甲⻣⽂公司等。卡托
维茨的失业率仅为3.8%，处于波兰
最低⽔平，并且拥有波兰最⾼的⼈
均GDP。卡托维茨办公⾯积为39.8
万平⽅⽶，办公室闲置率为14.3%，
⻩⾦地段租⾦为12欧元到13.75欧
元/平⽶/⽉。
圣 ⼗ 字 省 （ Świętokrzyskie
Voivodeship）
⼈口约126万⼈，劳动⼈口约78
万⼈，失业率为12.7%，居⺠⽉均⼯
资为3581兹罗提（862欧元）。

省督为阿加塔·沃伊提谢克，省⻓为
亚当·雅鲁巴斯。圣⼗字省有15所⾼
等院校，主要⼤学包括凯尔采科技
⼤学和扬·科哈诺夫斯基⼤学。⼤学
⽣⼈数约3万⼈，毕业⽣约1.1万
⼈。经济特区包括：“斯塔拉霍维
采 ” 经 济 特 区 和 “EURO-PARK
WISLOSAN”塔尔诺布热格经济特
区。主要外资企业有As Energy公
司、福斯特惠勒有限公司和苏伊⼠
环能集团。
凯尔采市（Kielce）是圣⼗字省
省会，位于圣⼗字⼭下，⼈口约20
万⼈，其中劳动⼈口约12万⼈，失
业率为8.8%，居⺠平均⽉薪为3846
兹罗提（926欧元）。凯尔采的传统
产业是铜矿、铁矿和铅矿的矿⽯处
理业和⼤理⽯开采业。现在房地产
业、建筑材料业和⻝品加⼯业也开
始发展起来。凯尔采贸易展览会已
经成为了城市的⼀个品牌，每年吸
引⼤约20万⼈参展。展会包括了各
⾏各业，如国防、农业和宗教物品
等，为当地企业和外国公司的交流
合作提供了便利。凯尔采现代办公
室⾯积为59.5万平⽅⽶，闲置率为
9.4%，⻩⾦地段租⾦为8欧元到10
欧元/平⽶/⽉。
⽡尔⽶亚-⻢祖尔省（WarmińskoMazurskie Voivodeship）
位于波兰北部，濒临波罗的海，
⼈口约144万⼈，劳动⼈口约92万
⼈，失业率为16.5%，⼈均⽉薪为
3495兹罗提（837欧元）。⽡尔⽶
亚-⻢祖尔省省督为阿图尔·霍耶茨
基，省⻓为古斯塔夫·⻢雷克·布热
⾟。该省拥有8所⾼等院校，包括计
算机科学与经济⼤学和⽡尔⽶亚-⻢
祖尔⼤学，⼤学⽣约3万⼈，毕业⽣
约9千⼈。经济特区包括苏⽡乌基经
济区和⽡尔⽶亚-⻢祖尔经济特区。
主要外资企业包括法国阿尔斯通集
团、德国海因茨玻璃制造⼚、宜家
集团、⽶其林公司、⻜利浦照明和
史密斯菲尔德⻝品公司。
奥尔什丁（Olsztyn）是⽡尔⽶
亚-⻢祖尔省⾸府，是波兰科学家哥
⽩尼的故乡。市⻓为彼特·⼽⽇莫维
奇，市⼈口约17万⼈，劳动⼈口约
11万⼈，失业率为5.8%，⼈均⽉收
⼊4104兹罗提（983欧元）。

1967年以来，奥尔什丁的Stomil轮
胎⼚⼗分有名，现在已被⽶其林公
司收购。此外，市区还汇集了木
材、家居、⻝品和其它⾏业的企
业，现代办公⾯积为40.4万平⽅
⽶，闲置率为29.7%，⻩⾦地段租⾦
在11欧元到12.5欧元/平⽶/⽉，奥尔
什丁还是少数⼈口正增⻓的城市。
⼤ 波 兰 省 （ Wielkopolskie
Voivodeship）
属于波兰⾯积较⼤省份之⼀，省
府是波兹南，省督为兹⽐格纽·霍夫
曼，省⻓为⻢雷克·沃兹涅克。⼤波
兰省⼈口约348万⼈，劳动⼈口218
万⼈，失业率6.3%，⽉均⼯资为
3729兹罗提（893欧元）。该省⾼等
教育发达，有40所⾼等院校，主要
包括波兹南亚当·⽶茨凯维奇⼤学、
波兹南经济⼤学、波兹南⽣命科学
⼤学和波兹南医科⼤学，⼤学⽣约
14万⼈，毕业⽣约4万⼈。⼤波兰省
的经济特区有卡缅纳古拉经济特
区、科斯琴-斯乌佰斯经济特区、罗
兹经济特区、波美拉尼亚经济特区
和⽡乌布⽇赫经济特区。主要外资
企业包括亚⻢逊公司、
ArjoHuntleigh公司、德尔福汽⻋
公司、丹麦联合汽船有限公司、
Grupa Armatura公司、纽维尔集
团和⼤众集团等。
波兹南市（Poznań）位于华沙
和柏林的中间，是波兰⽂明的发祥
地，历史上曾是波兰重要的经济中
⼼，⽂化中⼼和政治中⼼。得益于
其便捷的交通⽹络和相对廉价的⾼
素质劳动⼒，波兹南吸引了很多跨
国公司前来投资，⽐较有名的⼤企
业有⼤众集团、阿莱格罗集团和索
拉瑞斯客⻋集团等。每年波兹南都
会举办波兰⼯业领域最⼤规模的国
际博览会，吸引全球的参展商前来
参加。波兹南市⻓为亚采克·亚斯科
维亚克，市⺠约54万⼈，劳动⼈口
约33万⼈，失业率为2.4%，居⺠平
均 收 ⼊ 为 4549 兹 罗 提 （ 1089 欧
元）。市区办公⾯积为40.4万平⽅
⽶，办公室闲置率为13.2%，⻩⾦地
段办公室租⾦在12.5欧元和14欧元/
平⽶/⽉之间。

SINOCHAM

ARTYKUŁY SINOCHAM

调研与信息

西滨海省（Zachodniopomorskie
Voivodehsip）
位于波兰西北部，北邻波罗的
海，省府为什切⻘市。西滨海省省督
为克⽇什托夫·科兹沃夫斯基，省⻓为
奥尔盖尔德·格布勒维奇。该省有20所
⾼等院校，主要包括科沙林理⼯⼤
学、什切⻘海事⼤学、波美拉尼亚医
科⼤学、什切⻘⼤学和西波美拉尼亚
商学院。⼤学⽣约4.5万⼈，毕业⽣约
1.2万⼈。西滨海省有⼤约171万⼈
口，其中107万劳动⼈口，失业率为
13.3% ， ⽉ 均 ⼯ 资 为 3794 兹 罗 提
（909欧元）。经济特区包括斯乌普
斯克经济特区、科斯亲-斯乌佰斯经济
特区、罗兹经济区、波美拉尼亚经济
特区和“EURO-PARK MIELEC”经
济特区。主要外资企业有Backer
OBR公司、德国⽐尔芬格集团、普利
司通公司、埃斯帕森集团和芬兰叠拓
集团等公司。
什切⻘（Szczecin）是波兰重要
的海港城市，坐落于奥德河港口，距
波罗的海65千⽶。什切⻘市⻓为彼特·
克⽇什特克，市区⼈口约41万⼈，劳
动⼈口约25万⼈，失业率为6.8%，⽉
均收⼊为4382兹罗提（1050欧元）。
现代办公⾯积为16.6万平⽅⽶，闲置
率为17.7%，⻩⾦地段办公室租⾦在
12欧元到13.5欧元/平⽶/⽉之间。什
切⻘市政府现在除了传统海运⾏业
外，重点发展商务流程外包业务
（BPO）、物流和新能源，特别是⻛
能。

信息来源：Warsaw Business Journal
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TEMAT Z OKŁADKI „PRZENIKANIE – 70 LAT STOSUNKÓW
POLSKO-CHIŃSKICH”

封⾯故事

Aby uczcić 70 rocznicę nawiązania stosunków
dyplomatycznych pomiędzy Chinami, a Polską,
Towarzystwo
Przyjaźni
Polsko-Chińskiej
zorganizowało konkurs fotograficzny pod
tytułem "Przenikanie - 70 lat stosunków polskochińskich.
Wśród głównych partnerów tego wydarzenie
znalazła się ambasada ChRL w Polsce oraz
Polsko-Chińska Główna Izba Gospodarcza.
Zwycięską fotografią wybraną spośród blisko 200
zgłoszeń, zostało zdjęcie autorstwa Pani Joanny
Borowiec
pt.
"Miłóść
Polsko-Chińska"
przedstawiające córkę autorki wraz z jej
narzeczonym.

为庆祝中波建交70周年，由波中友协主办，
中国驻波兰⼤使馆和波兰中国总商会赞助⽀持
的中波友谊摄影⽐赛经半年的筹备和评选，于
2019年11⽉成功评选出获奖照⽚。本期封⾯照
⽚即为获得⼀等奖的摄影作品，描画了中波跨
国婚姻的幸福与甜蜜。
摄影作者为：Joanna Borowiec⼥⼠
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