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Najbliższe wydarzenia 
 
11 marca 2013  
Przedsiębiorstwa sektora 
handlu i usług w okresie 
spowolnienia gospodarki, 

Warszawa 
Wraz z IBRKK zapraszamy na 
bezpłatną konferencję 
poświęconą ocenie stanu i 
kierunków rozwoju sektora handlu 
i usług oraz wymianie 
myśli, poglądów i doświadczeń 
przedstawicieli nauki i praktyki 
gospodarczej. 
Patronat nad wydarzeniem ogłosiło 
Ministerstwo Gospodarki.  
więcej... 

 
12 marca 2013 godz. 14:00  
Od kiedy kradzież nie jest 
przestępstwem?  
Konferencja prasowa, 
Warszawa 
Na konferencji organizowanej 
przez Komitet Handlu przy KIG 
zaprezentujemy materiały 
dotyczące spodziewanych skutków 
poszerzenia granic wykroczenia 

dla kradzieży z 250 do 1000 pln.  
więcej... 
 
14 marca 2013  
Forum Handlu Napojami, 
Warszawa 
Wiadomości Handlowe zapraszają 
na forum profesjonalistów z 
branży napojowej i handlu 
poświęcone bieżącym trendom i 
sytuacji rynkowej. 
Partnerem promocyjnym 

wydarzenia jest Polska Izba 
Handlu.  
więcej... 
 
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.   

W tym wydaniu: 
 

Kryzys wizerunkowy polskiej żywności; DGP: 
Kontrola żywności w Polsce to fikcja 
 
Nie zgadzamy się na ułatwianie życia złodziejom - 
PIH w sejmie przeciwko podwyższeniu progu 
wykroczenie/kradzież 
 

Polska Izba Handlu o zakazie handlu w niedzielę. 
Relacja z sympozjum "Niedziela wspólnym dobrem" 
 
Dyrektywa tytoniowa tematem spotkania "Kawa z 
ekspertem" w Brukseli 

 
Inventage Polska oraz Beliso wśród Członków 
Polskiej Izby Handlu! 

Słowo wstępne 

 
Doczekaliśmy się kryzysu o niespotykanym dotąd 
zasięgu... 
 
 - Kolejne puste obietnice i zapewnienia bez pokrycia nie tylko 
nie pomagają, ale poważnie szkodzą naszej wiarygodności 
jako partnera handlowego i eksportera - mówi Waldemar 
Nowakowski, Prezes Zarządu Polskiej Izby Handlu - Jedynym 
wyjściem z tej kryzysowej sytuacji są radykalne działania, do 
których wzywamy polski rząd już od roku. 
 

- Rząd dopuścił do sytuacji, w której Polska wśród krajów 
europejskich staje się czarną owcą i kozłem ofiarnym. 
Wizerunek wysokojakościowej, bezpiecznej i godnej zaufania 
żywności, na który polscy producenci i eksporterzy pracowali 
od lat jest systematyczne niszczony. Niestety mimo 
mobilizacji mediów i przedstawicieli opinii społecznej od roku 
już zderzamy się z murem ignorancji. 

więcej... 

http://www.pih.org.pl/index.php/aktualnoci/57-aktualnosci/856-zapraszamy-na-bezpatn-konferencj-naukow-przedsibiorstwa-sektora-handlu-i-usug-w-okresie-spowolnienia-gospodarki
http://www.pih.org.pl/index.php/aktualnoci/57-aktualnosci/859-od-kiedy-kradzie-nie-jest-przestpstwem-konferencja-prasowa
http://www.forumhandlunapojami.pl/
http://www.pih.org.pl/index.php/aktualnoci/57-aktualnosci/850-polski-handel-i-przemys-spoywczy-na-progu-kryzysu-wizerunkowego-


Patronem wydarzenia jest Polska 
Izba Handlu. 
więcej...   

 

Kryzys wizerunkowy polskiej żywności; DGP: 

Kontrola żywności w Polsce to fikcja. 
 

Polska Izba Handlu od roku apeluje o konsolidację kontroli 
żywności w kraju poprzez połączenie 5 instytucji, których 
działania i kompetencje obecnie się nakładają. W Dzienniku 
Gazecie Prawnej czytamy: "Zarządzanie większymi środkami 
budżetowymi przez jedną instytucję umożliwiłoby także 
łatwiejsze zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, takimi jak 
obecna afera z koniną. (...) Jeden nadzór byłby tańszy od 
pięciu osobnych instytucji. Mógłby również zaoferować 
pracownikom wyższe wynagrodzenia". Czy wokół kontroli 
żywności w Polsce panuje "zmowa milczenia"? 
 

więcej... 

Nie zgadzamy się na ułatwianie życia 

złodziejom - PIH w sejmie przeciwko 
podwyższeniu progu 

wykroczenie/kradzież 
 
Podczas obrad Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w 
kodyfikacjach Polska Izba Handlu zaprotestowała przeciwko 
zmianom w prawie karnym podnoszącym z 250 do 1000 zł 
granicę, od której kradzież ma być uznawana za 
przestępstwo. Pismo w tej sprawie przekazano 14 lutego na 
ręce Przewodniczącego komisji Krzysztofa Kwiatkowskiego. 
 
Z danych wynika, że obecnie straty z tytułu drobnych 
kradzieży w placówkach handlowych stanowią od 0,5-0,6 do 

1% obrotu. Zmiana progu przestępstwa grozi czterokrotnym 
podwyższeniem tej kwoty. 
 
12 marca odbędzie się konferencja prasowa pt. "Od kiedy 
kradzież nie jest przestępstwem?" - prezentująca szersze 
dane oraz stanowisko Komitetu Handlu w tej sprawie. 

więcej... 

Polska Izba Handlu o zakazie handlu w 

niedzielę. Relacja z sympozjum "Niedziela 

wspólnym dobrem" 
 
Podczas sympozjum "Niedziela wspólnym dobrem", które 
odbyło się 25 lutego na UKSW w Warszawie Waldemar 
Nowakowski, prezes Polskiej Izby Handlu poinformował, że 
PIH popiera pomysł wprowadzenia ograniczenia handlu w 
niedziele na podobnych zasadach, jak to ma miejsce w innych 

krajach europejskich, w tym wielu unijnych. Zdaniem Izby 
przemawiają za tym argumenty społeczne…  

więcej... 

Dyrektywa tytoniowa tematem spotkania 

"Kawa z ekspertem" w Brukseli 
 
Celem spotkania, które odbyło się w Domu Polski Wschodniej 

była dyskusja nad stanowiskiem polskiego rządu w sprawie 
dyrektywy tytoniowej oraz analiza zapisów dyrektywy pod 
kątem ochrony zdrowia, zatrudnienia, przemysłu, 
przedsiębiorców i plantatorów.  
 
Maciej Ptaszyński, Dyrektor Generalny Polskiej Izby Handlu, 
zaprezentował skutki jakie może wywrzeć dyrektywa na 
polskich przedsiębiorców poprzez wycofanie z rynku 
papierosów mentolowych i slim oraz jaki wpływ może mieć 
standaryzacja opakowań papierosów na rozwój szarej strefy i 
przemyt zza wschodniej granicy Unii Europejskiej.…  

http://www.retail-conferences.com/
http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/420998,kontrola-zywnosci-to-fikcja-oto-pomysly-na-jej-naprawe.html
http://www.pih.org.pl/index.php/aktualnoci/57-aktualnosci/844-polska-izba-handlu-apeluje-o-anulowanie-projektu-zwikszajcego-swobod-przestpcow-i-straty-w-handlu
http://www.pih.org.pl/index.php/aktualnoci/57-aktualnosci/847-polska-izba-handlu-o-zakazie-handlu-w-niedziele-na-sympozjum-niedziela-wspolnym-dobrem


więcej... 

Inventage Polska oraz Beliso wśród Członków 

Polskiej Izby Handlu! 
 
Z dniem 1 lutego 2013 Inventage Polska Sp. z o.o. 
dołączyła do grona Członków Wspierających Polskiej Izby 
Handlu. Firma zajmuje się optymalizacją kosztową 
przedsiębiorstw w zakresie podatków i opłat, składek na 
ubezpieczenie społeczne oraz kosztach zakupowych. 

więcej... 

Do grona Członków PIH dołączyła również Beliso Sp. z o.o., 
właściciel Cece of Sweden – marki profesjonalnych 
kosmetyków fryzjerskich do pielęgnacji, stylizacji i koloryzacji 
włosów, obecnej na rynku od 1995 roku. Produkty Cece of 

Sweden obecne są w wielu kanałach dystrybucyjnych na 
terenie Polski. 

 

 

http://www.pih.org.pl/index.php/aktualnoci/57-aktualnosci/854-dyrektywa-tytoniowa-tematem-spotkania-qkawa-z-ekspertemq-w-brukseli
http://www.pih.org.pl/index.php/aktualnoci/57-aktualnosci/842-inventage-polska-sp-z-oo-nowym-czonkiem-polskiej-izby-handlu

