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XXV Forum Ekonomiczne w Krynicy

XXV Economic Forum in Krynica

Po raz kolejny od było się wielkie wydarzenie gospodarcze, które ma już swoją potoczną nazwę polskie
Davos. Podczas rozlicznych paneli i debat zebrani politycy , przedstawiciele biznesu i administracji
rozmawiali o kierunku rozwoju Polski. Nie zabrakło podsumowań minionego okresu i wyznaczania
nowych kierunków. Nie mogło więc zabraknąć tematu indyjskiego, jednego z najbardziej
perspektywicznych kierunków. Podczas panelu moderowanego przez Ambasadora Piotra Kłodkowskiego
zaproszeni goście: Lucyna Jaremczuk, Radca Generalny Ministerstwo Gospodarki, Amabasador Indii
Ajay Bisaria, Vijay Mehta, Prezes IPCCI Indie, JJ Singh Prezes IPCCI Polska podsumowali
dotychczasowe osiągnięcia gospodarcze i dyplomatyczne w budowaniu realcji bilateralnych. Zasadniczą
częścią była jednak dyskusja na temat co jeszcze należy zrobić aby wzmocnić wizerunek Polski w Indiach,
zachęcić inwestorów indyjskich do współpracy z naszymi przedsiębiorcami z jednej strony a z drugiej jak
promować Indie wśród naszych biznesmenów i pomóc im eksplorować ten fantastyczny rynek.

Once again a great economic event took place which already has its colloquial name Polish Davos. During
numerous panel discussions and debates congregated politicians, business and management
representatives talked about the direction of Polish economic development. The Indian subject could not
have been omitted as being one of the most prospective economic direction. During the discussion panel
moderated by the Ambassador Piotr Klodkowski invited guests: Lucyna Jaremczuk, the General Counsell
of Ministry of Economy, the Ambassador of India Ajay Bisaria, Vijay Mehta,the CEO of India IPCCI, JJ
Singh, the CEO of Polish IPCCI summed up foregoing economic and diplomatic achievements in fostering
bilateral relations. However, the essential part of the panel discussion about strengthening Polish image in
India was to encourage Indian investors to cooperate with our contractors on the one hand, and to help
them explore this fantastic market on the other.

Polska chce wzmocnić więzi gospodarcze z Indiami

Poland wants to strengthen agri ties with India

Przewodnicząca delegacji do Bombaju, mającej na celu promocję polskiej gospodarki rolniczej
oraz spożywczej, Pani Zofia Szalczyk, Zastępca Ministra Rolnictwa I Rozwoju Miast, nakłaniała
indyjskie firmy do sprowadzania produktów rolniczych, w szczególności herbaty, ryżu basmati,
mango i przypraw do Polski. Pani Szalczyk poleciła firmom aby zwiększyły standard jakości tak
aby te spełniały wymogi UE, co z pewnością poszerzy możliwości biznesowe. Zastępca Ministra
wygłosiła mowę do eksporterów z Indii podczas Światowych Targów w Bomabju 14 września
2015 roku.

Leading a delegation to Mumbai to promote Polish agricultural sector and food companies,
Ms. Zofia Szalczyk, Deputy Minister, Ministry of Agriculture and Urban Development, urged
Indian companies to bring agri products especially teas, basmati rice, mangoes and spices to
Poland. Poland being a part of European Union (EU), she urged the Indian companies to
raise their quality benchmark of achieving the EU standards as she is confident the
opportunities are vast. The Deputy Minister spoke to the Indian exporters at World Trade
Centre Mumbai on Monday September 14, 2015.

Pani Szalczyk podkreśliła iż po 60-letniej wzajemnej współpracy dyplomatycznej należy
przekształcić ją również we wzajemne relacje handlowe. Zaznaczyla ponadto iż inwestycje w
sektorze rolniczym są bardzo opłacalne w dłuższym okresie czasu.

She emphasised that Poland and India have 60 years after the bilateral relationship and it is
now time to translate our diplomatic relations into mutual trade. She emphasized
investments in higher technology in agricultural sector pay yield in the long run.

Szalczyk jako przykład podała Polskę, która jeszcze 11 lat temu importowała wszystkie
produkty żywnościowe. Zainwestowaliśmy niemal 40 milionów euro w nowe technologie dla
rolników, które przyniosły pozytywne wyniki, podwyższając eksport. Szalczyk stwierdziła iż
pańśtwo powinno dotować rolnictwo i pomagać farmerom tak aby mogli pozostać w
gospodarstwach rolnych.

Szalczyk cited Poland’s example, that till 11 years ago, they imported all their food
products. They invested close to 40 million Euros in new technologies for farmers which
yielded positive results raising their exports. Szalczyk said the state needs to subsidise
agriculture and help the farmers economically which will help farmers stay at the
farms.

“Powinny być edukowani, zwłaszcza w kwestii użyzniania gleb, zmian pogody, metod nawadniania, które
są przydatne w gospodarstwach.” Stwierdziła iż Polska również ma wiele do zaoferowania Indiom jak
chociażby produkty mleczne, artykuły cukiernicze, czekolady, owoce i warzywa.

...
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“They need to be educated, especially about soil, weather changes, the irrigation methods which is useful
for their farms.” She said Poland too has a lot to offer India, like dairy products, confectionery, sweets,
chocolates, fruits and vegetables.
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Pani Szalczyk w towarzystwie Ambasadora Tomasza Lukaszuka powiedziała, że wystawa
Annapurna pomogła w otwarciu się na indyjskie rynki. Ambasador odniósł się do
wszystkich indyjskich firm aby wzięły udział w wystawie spożywczej w Polsce w celu
wystawienia swoich produktów eksportowych do Polski.

Ms. Szalczyk was accompanied by the Ambassador Tomasz Lukazsuk said the Annapurna
exhibition was helping opening doors on Indian markets. The Ambassador appealed to all Indian
companies to participate in the food exhibition in Poland to showcase their products for
exporting to Poland.

W skład delegacji polskiego rządu wszedł również Pan Tadeusz Kłos, Główny Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa, który to wyjaśnił indyjskim eksporterom standardy UE
oraz praktyki do których stosować muszą się przedsiębiorcy.

The Polish government delegation also included Mr. Tadeusz Klos, Main Inspector of Plant
Health and Seed Inspection who explained to the Indian exporters the EU standards and
practices to have be adhered to.

Gospodarzem delegacji w Bombaju był prezydent AIAI (All India Association of Industries)
pan Vijay Kalantri.

AIAI President Mr. Vijay Kalantri hosted the delegation in Mumbai.

IKEA wkracza do Indii
– prezentacja dla polskich dostawców

IKEA moves in to India
- a presentation for Polish suppliers

Globalni dostawcy handlu detalicznego jak IKEA zachęcani są do zakładania siedzib w Indiach w ramach
programu kampanii rządowej ‘Make in India’

Global suppliers of retail majors like IKEA are
being encouraged to set up base in India
under the government’s ‘Make in India’
campaign.

W ramach pomocy potencjalnym inwestorom indyjska ambasada spotkała się z zarządem IKEA w Polsce.
Spotkanie to otworzyło drogę IKEA i jej dostawcom ku wystartowaniu biznesu w Indiach. W kontekście
wymagań zawartości lokalnego rynku IKEA w Indiach, Departament Polityki Przemysłu i Promocji (DIPP)
zasugerował aby dostawcy utworzyli odpowiedniki głównych linii produkcji meblowych oraz wyposażenia
kuchni.
Seminarium w Warszawie z udziałem dostawców IKEA z Polski miało miejsce 8 września. Aby usprawnić
wprowadzenie tych propozycji, na seminarium zaproszeni zostali Ajay Bisaria oraz JJ Singh wraz z
Joanną Mazurkiewicz, którzy reprezentowali IPCCI.
Podczas kolacji, której gospodarzem była IPCCI, delegaci IKEA z Indii oraz Szwecji nawiązali rozmowy z
Ministerstwem Spraw Zagranicznych reprezentowanym przez Pana Macieja Falkowskiego, Dyrektora
Pionu Ekonomicznego.
Szwedzki koncern, chcąc skorzystać z kampanii Make in India, pracował nad połączeniem z małymi I
średnimi przedsiębiorstwami (SMEs), które pomogą firmie podwoić zyski w Indii do 2020 roku.
IKEA, jako jedna z pierwszych firm, której umożliwiono wprowadzenie 100% kapitału zagranicznego w
jednomarkowej sprzedaży detalicznej, importowała z Indii zasoby do swoich sklepów na całym świecie
przez ostatnich 27 lat. Na chwilę obecną IKEA importuje z Indii produkty o wartości 315 milionów euro.
Firma w Indiach posiada 48 dostawców, zatrudniając bezpośrednio 45 tysięcy pracowników a kolejnych
400 tysięcy związanych jest z łańcuchem dostaw.

As part of India’s outreach to potential
investors, the Indian embassy has formally
met the top management of IKEA in Poland.
The meeting explored ways for IKEA and its
suppliers to make in India. In the context of
IKEA’s local content requirements in India, the
Department of Industry Policy and Promotion
(DIPP) has suggested their suppliers could
manufacture major product lines like furniture
and kitchen equivalents in India.
Seminar in Warsaw with IKEA suppliers from
Poland was held on the 08th September to
take these proposals forward, the seminar
was attended by H.E. Ajay Bisaria and IPCCI
was represented by JJ Singh and Joanna
Mazurkiewicz .
A dinner was hosted by IPCCI where the
delegates of IKEA from India and Sweden ,
DIPP interacted with Ministry of Foreign
Affairs represented by Mr. Maciej Falkowski ,
Director Economic Division.
The Swedish company, seeking to take benefits from the ‘Make in India’
campaign, has been working on fresh tie-ups with small and medium
enterprises (SMEs), which will help it double the merchandise it sources
in India by 2020.
IKEA, which enjoys the benefit of being one of the first companies in India
to be allowed to bring in 100% foreign direct investment in the single
brand retail business, has been sourcing from India for the last 27 years
for its stores around the world. At present, IKEA Group sources about 315
million euros worth of products in India. Ikea has 48 suppliers in India with
45,000 direct employees and about 400,000 people in its extended
supply chain.
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XIII Forum Spółdzielczości Mleczarskiej

XIII Dairy Cooperative Forum

XIII Forum Spółdzielczości Mleczarskiej odbywało się w dniach 10-12 września, zgromadziło 220
uczestników reprezentujących 13 krajów. Wśród nich byli przedstawiciele spółdzielni mleczarskich,
organizacji branżowych oraz rządów sześciu krajów. XIII edycja Forum Spółdzielczości Mleczarskiej
odbyła się pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Gospodarki, Ministra
Spraw Zagranicznych, Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, Polskiej Izby Mleka, Europejskiego
Stowarzyszenia Mleczarzy EDA oraz Ambasad Niemiec, Królestwa Niderlandów, Nowej Zelandii I Węgier.

XIII Dairy Cooperative Forum took place between 10-12 of September and was attended by 220
participants representing 13 countries. Among them there were representatives of dairy cooperatives,
industry organizations and six governments. Numerous institutions have taken honorary patronage over
XIII Dairy Cooperative Forum, such as Ministry of Agriculture and Rural Development, Ministry of
Economy, Ministry Of Foreign Affairs, Polish Sejm, Polish Chamber of Milk, European Dairy Association
(EDA) and embassies of Germany, Netherlands, New Zealands and Hungary.

Podczas XIII Forum Spółdzielczości Mleczarskiej poruszone zostały bardzo ważne tematy dotyczące
zarządzania rynkiem mleka w obliczu kryzysu gospodarczego i politycznego, przyszłości sektora
mleczarskiego, przemian polskiego mleczarstwa w okresie członkostwa Polski w UE oraz możliwości
rozwoju dla producentów i eksporterów żywności, problemy dywersyfikacji i poszukiwania nowych rynków
zbytu. Żywo dyskutowano również o tym, gdzie szukać rynków zbytu, gdzie jest większy potencjał - na
rynkach zagranicznych, czy może na rynku krajowym. Rynków przyszłości upatrywano w Azji, Ameryce
Łacińskiej i Afryce Północnej. Uczestnicy forum podkreślali, że oba rynki są tak samo ważne.

During the XIII Dairy Cooperative Forum many essential subjects were brought up regarding the
management of milk industry in the face of economic and political crisis, the future of the milk industry,
transition of polish milk industry during Polish membership in EU and possibilities of development for
producers and food exporters, problems with diversification and seeking new markets. There was a lively
debate regarding possible markets, with possibly highest potential – whether foreign or domestic markets.
Future markets were sought out in Asia, Latin America and North Africa. Participants of the forum
emphasized the importance of both markets.

XIII Forum Spółdzielczości Mleczarskiej w Augustowie pozwoliło przybliżyć obraz europejskiego oraz
światowego mleczarstwa – jego specyfikę oraz problemy. Uczestnicy byli zgodni co do tego, że okresy złej
koniunktury na rynku mleka zdarzają się, były wówczas gdy obowiązywał system kwotowania i stosowano
mechanizmy wsparcia. Aby sobie radzić – również w gorszych okresach - trzeba stawiać na innowacje i
wsłuchiwać się w potrzeby rynku.

XIII Dairy Cooperative Forum in Augustow have made European as well as global image more accessible
with their specification and problems. Members of the forum agreed upon that recesses happen in the milk
industry and could have been seen when quota system and mechanism of budget support went into effect.
In order to manage during worse periods one need to invest in innovations and listen intently to the needs
of the market.

Więcej informacji na:
http://www.forum-mleczarskie.org/pl

For more information, please check:
http://www.forum-mleczarskie.org/pl
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Premiera filmu o Wandzie Dylewskiej
– Oświecona Dusza: Trzy Imiona Umadevi

Premier of the movie about Wanda Dylewska – India :
Enlightened Soul: The Three Names of Umadevi

Dnia 11 Września 2015 odbyła się
premiera filmu w Rashtrapati Bvahan w
obecności Prezydenta Indii Pana
Pranaba Mukherjee i Pana Tomasza
Łukaszuka, Polskiego Ambasadora w
Indiach. Podczas projekcji filmu obecna
była również Pani Monika Kapil Mohta,
Additional Secretary (Południe).

Première was held at Rashtrapati
Bhavan on September 11 2015, in
the presence of the Hon'ble
President of India Sri Pranab
Mukherjee and His Excellency
To m a s z Ł u k a s z u k , P o l a n d ' s
ambassador to India. The screening
was also attended by Mrs. Monika
Kapil Mohta , Additional Secretary
(South).

Produkcja we współpracy Doordashan
oraz Telewizji Polskiej otrzymała
uznanie zarówno u indyjskiej jak i
polskiej widowni.

The film, produced in collaboration
with Doordarshan and Polish
national broadcaster TVP, has
received high praise from both
Indian and Polish viewers.

Film wyprodukowany został przez Panią
Sujata Sett, która pochwaliła IPCCI, jej
członków oraz uznanych przedstawicieli
społeczności indyjskiej w Polsce, którzy
przyczynili się do udanego zakończenia
projektu. IPCCI reprezentowana była przez Pana Rajesh Bojwani oraz Pana Raju Sabnani oraz
członkowie społeczności indyjskiej w Polsce Pan Harish Lalwani, Raju Kewlani oraz Pawan Murjani.

The film is produced by Mrs. Sujata
Sett who praised Indo Polish
Chamber of Commerce , its members and reputed members of Indian Community in Poland who
contributed in the successful completion of the project. IPCCI was represented by Mr Rajesh Bojwani and
Mr Raju Sabnani along with the members of the Indian Community in Poland Mr. Harish Lalwani, Mr. Raju
Kewlani and Mr. Pawan Murjani.

Wizyta delegacji Indyjskiej na Śląsku

Visit of the Indian delegation in Silesia

Eurospektrum s. c. we współpracy z Centrum Obsługi Inwestorów i
Eksporterów działającym przy Dolnośląskiej Agencji Współpracy
Gospodarczej we Wrocławiu, organizowało w dniach 21-24 września
2015 r. przyjazdową misję gospodarczą z Indii do województwa
dolnośląskiego.

Eurospektrum s. c. in cooperation with Investor and Exporter
Service Center at the Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej
in Wrocław have organized an economic mission from India to Lower
Silesian Voivodeship.
The aim of the mission was to establish a cooperation between lower
Silesian companies and contractors from India which in result will lead
to joint economic operations.

Celem wydarzenia był nawiązanie współpracy pomiędzy firmami
dolnośląskimi i przedsiębiorcami z Indii, która doprowadzi do wspólnych
przedsięwzięć gospodarczych.

6 Indian contractors and representatives of New Delhi TradeInvestment Promotion Agency have taken part in the mission.

W misji udział brali 6 przedsiębiorców z Indii oraz przedstawiciel
Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w New Delhi.

Following companies from India have attended the mission:
Delegacja z Indii miała następujące firmy:
- Lass Naturals (http://lassnaturals.com/; branża kosmetyczna).

Lass Naturals (http://lassnaturals.com/; cosmetics industry)

Produkcja kosmetyków do pielęgnacji ciała i twarzy na bazie
naturalnych składników. Przedsiębiorstwo posiada doświadczenie na
rynkach zagranicznych. Dostarcza produkty niemal na cały świat. W
Polsce marka jest obecna np. w sklepach z organicznymi kosmetykami
(Wrocław - Helfy).

Production of organic skin care cosmetics. The enterprise has
experience in foreign markets. It supplies products world widely. The
brand is available in Poland in organic cosmetics shops such as Helfy in
Wroclaw.

- Sattvik Organics (http://www.sattvikorganics.com/; branża
kosmetyczna). Firma posiada bogatą ofertę kosmetyków naturalnych
do ciała i włosów. Proponuje także tworzenie mydełek, kosmetyków
marketingowych dla sieci hotelowych. Posiada filie w Trynidadzie i Tobago. Oferuje produkcję
kosmetyków na zlecenie.

...
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- Sattvik Organics ( http://www.sattvikorganics.com/ ; cosmetics
industry).
The company offers natural based hair and body cosmetics. They also
make soaps and marketing cosmetics for hotel chains. Their sales
branches are located in Trinidad and Tobago. Sattvik also offers cosmetics on request.
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- Kohinoor Foods Limited
(http://www.kohinoorfoods.in/in
dex.aspx; branża spożywcza).

- Kohinoor Foods Limited (http://www.kohinoorfoods.in/index.aspx; food industry).
Food processing and trade. They offer rich selection of products: rice, convenience foods, organic
products. The firm produces under its own brand Kohinoor. Their services are available in Private Label.

Przetwórstwo i sprzedaż
żywności. Posiada bogaty
asortyment produktów: różnego
rodzaju ryże, danie gotowe do
spożycia, produkty organiczne.
Firma produkuje produkty pod
w ł a s n ą m a r k ą : K o h i n o o r.
Świadczy również usługi Private
Label.

- Mrs Bector Foods Limited (http://www.mrsbectorfoods.com/; food industry).
Production of convenience foods, snacks, sauces and sweets. The company has a wide network of
contacts.

- Mrs Bector Foods Limited
(http://www.mrsbectorfoods.co
m/; branża spożywcza).
Produkcja dań gotowych,
przekąsek, sosów oraz
produktów słodkich. Firma jest
także dystrybutorem z szeroką siecią kontaktów.
- RGS Innovative (http://rgsinnovative.com/; branża ICT).
Dystrybutor baterii, podzespołów do urządzeń elektronicznych. Współpracuje z firmami takimi jak APC,
Emerson, Microtek, Luminous, Sukam oraz Tata Green.
-Ponadto w misji brała udział dodatkowa firma - SSP Limited (http://www.sspindia.com/),

- RGS Innovative (http://rgsinnovative.com/; ICT industry).
The distributor of batteries and electronic componentry. The company cooperates with firms such as APC,
Emerson, Microtek, Luminous, Sukam and Tata Green.
Besides the abovementioned the SSP Limited (http://www.sspindia.com/) company took part in the
mission, which produces machineries and production lines using modern technology mainly for food and
pharmaceutics industry. Its products and B+R department were recognized by B+R department of Indian
Ministry of Science and Technology. Their advanced engineering solutions allows them to cooperate with
P&G, Unilever, Shaw Wallace, Wockhardt, Dr. Reddy's Lab., and Biocon.
- Robocom Business Systems Pvt (http://www.robocomindia.com/; ICT industry).
Supplier of high-quality IT technology services (e.g. software, Social Media campaigns, person mailing,
mobile applications etc.). They seek business partners in Poland for Joint Venture in India and firms to
cooperate with.
On 22th September there were 'Polish-Indo business forum' - a seminar connected with B2B meetings
between lower Silesian and Indian contractors. And on 23rd of September - study visits in selected
companies and Institutions of Business Environment at Lower Silesia.
IPCCI represented by JJ Singh and Kartikey Johri the Office Director in Wroclaw, explained the situation
of Indian business in Poland and provided practical advices about conducting a business in Poland

która zajmuje się produkcją maszyn i linii produkcyjnych z wykorzystaniem nowych technologii, głównie
dla przemysłu spożywczego oraz farmaceutycznego. Jej produkty i dział B+R zostały uznane przez
Departament B+R indyjskiego Ministerstwa Nauki i Technologii. Zaawansowane rozwiązania inżynieryjne
pozwalają firmie na współpracę z P&G, Unilever, Shaw Wallace, Wockhardt, Dr. Reddy's Lab., Biocon.
- Robocom Business Systems Pvt (http://www.robocomindia.com/; branża ICT).
Dostawca wysokiej jakości usług technologicznych z zakresu IT (np. software, kampanie w Social Media,
spersonalizowany mailing, aplikacje mobilne itd.) . W Polsce poszukuje partnerów do Joint Venture w
Indiach oraz firm do kooperacji.
-22 września odbyło się seminarium „Polsko – indyjskie forum biznesowe” połączone ze spotkaniami
B2B między dolnośląskimi a indyjskimi przedsiębiorcami, zaś 23 września - wizyty studyjne w wybranych
przedsiębiorstwach oraz Instytucjach Otoczenia Biznesu na Dolnym Śląsku.
IPCCI był reprezentowanej przez J J Singh i Kartikey Johri Dyrektor Biura , Wrocławiu , prezentowali
sytuację biznesu indyjskiego w Polsce i praktyczne rady jak robić biznesu w Polsce.
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Podpisanie protokołu ustaleń pomiędzy Mewarską
Izbą Handlową (MCCI) a Indyjsko-Polską Izbą
Gospodarcza (IPCCI).

Signing of MOU between Mewar Chamber of Commerce
& Indsutry and IPCCI

Dnia 27 Września 2015 roku pan Amit Lath, wiceprezydent IPCCI,
podpisał protokół ustaleń z MCCI. Umowa ta umocni potencjalną
współpracę gospodarczą pomiędzy członkami Izb Handlowych Indii jak I
Polski.

Mr. Amit Lath , Vice President of IPCCI signed an MOU on 27th
September 2015 with MCCI. This MOU will strengthen cooperation
potential between the members of both Chambers and trade activities
between India and Poland.

MCCI planuje delegację do Polski w pierwszej połowie 2016 roku w celu
eksploracji i umocnienia potencjału gospodarczego.

MCCI is planning a delegation in first half of 2016 to Poland to explore
and strengthen the potential of trade and industry.
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