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Najbliższe wydarzenia 
 
11 lutego 2013  
Gala Ogólnopolskiego 
Konkursu Wędliniarskiego, 
Warszawa 

Dyrekcja Handlowa Intermarche i 
Akademia Mistrzów Wędliniarstwa 
organizuje Galę Ogólnopolskiego 
Konkursu Wędliniarskiego. 
Patronem wydarzenia jest Polska 
Izba Handlu  
 
20-21 marca 2013 
Poland & CEE Retail Summit 
2013, Warszawa 
Kongres jest najbardziej 
reprezentatywnym spotkaniem 

sektora handlowego w Polsce i 
regionie Europy Środkowo-
Wschodniej, co roku gromadzi 
ponad 500 uczestników. Program 
zbliżającego się kongresu składać 
się będzie z sesji plenarnej oraz 
czterech równoległych sesji 
tematycznych.  
Patronem wydarzenia jest Polska 
Izba Handlu. 
więcej...   

 
 
5 marca 2013 
Seminarium: Zmiany w 
podróżach służbowych i 
delegowaniu za granicę 
pracowników – 2013, 
Warszawa 
Dnia 1 marca 2013 wchodzi w 
życie nowe rozporządzenie w 
sprawie podróży służbowych, 
które nie tylko podwyższy , ale też 

zmieni niektóre zasady rozliczania 
podróży służbowych.  
W fazie końcowej są z kolei prace 
nad zmianami w przepisach 
dotyczących delegowania 
pracowników w ramach UE. Nowe 
przepisy mogą okazać się bardzo 
niekorzystne dla polskich 
pracodawców. 
Na seminarium zaprasza C&C 
Chakowski & Ciszek wraz ze 
Stowarzyszeniem Agencji 

W tym wydaniu: 
 

Trwają prace nad utworzeniem Rady Konsultacyjnej 
ds. Handlu i Usług przy Ministrze Gospodarki 
 
PIH na Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. rewizji 
dyrektywy tytoniowej. Rząd pracuje nad 
stanowiskiem 
 

Polska Izba Handlu nie popiera propozycji 
zaokrąglania wartości rachunków gotówkowych do 
5 gr 
 
Ruszyła kampania projektu Kobiety 50+ Plus dla 
Twojej Firmy. Partnerem projektu jest Polska Izba 
Handlu 

 
PIH oraz BSI zapraszają na serię szkoleń z norm 
ISO. Dla Członków i Partnerów PIH preferencyjne 
warunki 

Słowo wstępne 

 
Czy Polskę stać na wolną niedzielę oraz czy możemy 
pozwolić sobie na jej brak? 

- Minął czas, kiedy najatrakcyjniejszą formą spędzania 
niedzieli było zderzanie się koszykami w galerii 
handlowej. Po latach pewnej mody, zachwytu 
hipermarketami, teraz jako społeczeństwo zaczynamy 
skupiać się na tym, jak konstruktywnie przeżywać 
niedzielę w gronie rodziny i przyjaciół, pielęgnując 

wzajemne relacje. Chcą tego także pracownicy handlu, 
których skłania do tego również spadająca opłacalność 
handlu w niedzielę – powiedział Ryszard Jaśkowski, 
Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Handlu, Wiceprezes KZRS 
Społem podczas konferencji poświęconej temu zagadnieniu 
zorganizowanej przez Senacką Komisję Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji 28 stycznia w Warszawie. 
 
Polska Izba Handlu jako jedyna organizacja handlu poparła 
projekt wprowadzenia ograniczenia handlu w niedzielę, 
wzorem Niemiec czy Austrii. Głos zabierali senatorzy, 
prawnicy, duchowni oraz reprezentanci dyskontów i handlu 

wielkopowierzchniowego. 

http://www.retail-conferences.com/


Zatrudnienia (SAZ) i 
Ogólnopolskim Konwentem 
Agencji Pracy (OKAP). Patronem 
wydarzenia jest Polska Izba 
Handlu. 
więcej...  

 

Trwają prace nad utworzeniem Rady 

Konsultacyjnej ds. Handlu i Usług przy 

Ministrze Gospodarki 
 
Obecnie dobiegają końca konsultacje wewnętrzne, podczas 
których poszczególne departamenty Ministerstwa Gospodarki 
wypowiadają się w związku z powstałymi uwagami 
dotyczącymi kompetencji Rady, której członkiem ma być min. 
Polska Izba Handlu. W toku konsultacji społecznych wpłynęły 
uwagi do projektu rozporządzenia, co wpłynęło na wydłużenie 
prac nad dokumentem.  
 

Z nieoficjalnej informacji uzyskanej 1.02.2013 w MG 
dowiedzieliśmy się, że treść rozporządzenia ws. utworzenia 
Rady została już ostatecznie uzgodniona, wprowadzane są 
ostatnie korekty. W związku z tym wkrótce powinno być 
możliwe złożenie projektu do podpisu Ministrowi Gospodarki 
oraz rozpoczęcie planowych prac Rady. 

więcej... 

PIH na Komisji Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi nt. rewizji dyrektywy tytoniowej. 

Rząd pracuje nad stanowiskiem 
 
24-01-2013 Polska Izba Handlu wzięła udział w posiedzeniu 
Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi; tematem obrad 
było min. stanowisko w sprawie rewizji dyrektywy 
„tytoniowej” 2001/37/ WE. Komisja ze zrozumieniem odniosła 
się do obaw sektora handlu, który obok plantatorów straci 
najbardziej na wprowadzonych restrykcjach (130 tys. 
punktów handlowych gdzie wyroby tytoniowe stanowią nawet 
40% obrotu). 
 

Polska Izba Handlu apeluje o rozsądek w sprawie tytoniu już 
od 2010 roku, kiedy to rozpoczęły się prace nad rewizją 
dyrektywy. Podstawową wadą nowych przepisów jest zdaniem 
handlowców brak udowodnionych skutków zdrowotnych, przy 
nieobliczalnych szkodach dla legalnego rynku obrotu tytoniem 
w Polsce i Europie. 

więcej... 

Polska Izba Handlu nie popiera propozycji 

zaokrąglania wartości rachunków 

gotówkowych do 5 gr 
 
Propozycja jest kontynuacją projektu Narodowego Banku 
Polskiego, który chce w ten sposób ograniczyć popyt na 
monety 1 i 2 gr. Polska Izba Handlu optująca  za wycofaniem 
monet z obiegu wskazuje na negatywną stronę tego 
połowicznego rozwiązania, które jej zdaniem narusza zapisy 

ustawy o cenach…  
więcej... 

Ruszyła kampania projektu Kobiety 50+ Plus 

dla Twojej Firmy. Partnerem projektu jest 

Polska Izba Handlu 
 
Celem projektu jest utrzymanie aktywności zawodowej i 
nadanie nowych kompetencji kobietom powyżej 50. roku 
życia zatrudnionym w sektorze handlu. Projekt realizujemy w 
partnerstwie ze Stowarzyszeniem Nasza Inicjatywa, SPOŁEM 
WSS Śródmieście oraz Consorzio SIR Solidarieta’ In Rete 
(Włochy). 
 
Program skierowany jest do Przedsiębiorców z kategorii MSP 
prowadzących działalność handlową na terenie województwa 

http://www.pih.org.pl/index.php/onas/aktualnosci/57-aktualnosci/837-zapraszamy-na-seminarium-dot-zmian-w-delegowaniu-pracownikow-za-granic
http://www.pih.org.pl/index.php/onas/aktualnosci/57-aktualnosci/830-minister-bogdan-rownowaga-w-handlu-to-priorytet
http://www.pih.org.pl/index.php/stanowiska-dla-mediow/39-stanowiska-dla-mediow/832-polska-izba-handlu-na-sejmowej-komisji-rolnictwa-i-rozwoju-wsi-o-nieskutecznych-i-szkodliwych-zapisach-dyrektywy-tytoniowej
http://www.pih.org.pl/index.php/stanowiska-dla-mediow/39-stanowiska-dla-mediow/826-sprostowanie-informacji-nt-poparcia-pih-dla-projektu-nbp-dot-ograniczenia-popytu-na-monety-1-i-2-groszowe


mazowieckiego i zatrudniających kobiety 50+ oraz 
pracowników poniżej 35 r.ż. W ramach projektu oferowane 
jest badanie i zaprojektowanie dedykowanej strategii 
zarządzania zasobami ludzkimi, dzięki której osoby 50+ 
zostają wyposażone w dodatkowe kompetencje, a mniej 
doświadczeni pracownicy poniżej 35 r.ż. zyskują dostęp do 
fachowych szkoleń i coachingu…  

więcej... 
 

PIH oraz BSI zapraszają na serię szkoleń z 

norm ISO. Dla Członków i Partnerów PIH 

preferencyjne warunki. 
 
Polska Izba Handlu wraz z partnerem merytorycznym British 
Standards Institution zaprasza na serię szkoleń z zakresu 
zarządzania przedsiębiorstwem według międzynarodowych 
norm ISO. Dzięki współpracy z BSI dla Członków i Partnerów 
PIH przygotowane zostały preferencyjne warunki i terminy. 
Tematyka szkoleń: 

 Zarządzanie procesami wg ISO 9001- 
identyfikowanie, mapowanie, dokumentowanie, 

zarządzanie oraz doskonalenie procesów organizacji.- 
2 dni  

 Budowanie systemu analizy zagrożeń i krytycznych 
punktów kontroli (HACCP) wg ISO 22000 – 3 dni  

 System HACCP wg Codex Alimentarius- 2 dni  
 Wdrożenie systemów zarządzania BHP zgodnych z 

PN-N-18001/OHSAS 18001 i ocena ryzyka- 3 dni  
 Wprowadzenie do miedzynarodowych systemów 

specjalistycznych dotyczących łańcucha dostaw 
BRC/IFS 

więcej... 
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http://www.50plus.pih.org.pl/index.php
http://www.pih.org.pl/index.php/onas/aktualnosci/57-aktualnosci/836-pih-oraz-bsi-zapraszaj-na-seri-szkole-z-norm-iso-dla-czonkow-i-partnerow-pih-preferencyjne-warunki
http://www.pih.org.pl/

