
                                          
 

 

18.09.2020 Toruń – XXI Kongres Spedytorów, hotel rezerwuj już dziś 
 

Mając nadzieję, że tym razem pandemia nie zakłóci naszego działania Polska Izba Spedycji i Logistyki 

już po raz dwudziesty pierwszy zaprasza Państwa na Kongres Spedytorów, który jest jednym z 

ważniejszych cyklicznych wydarzeń branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce. Organizowane już 

od kilkunastu lat przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki kongresy wpisały się na stałe do kalendarza 

imprez istotnych dla branży TSL stanowiąc forum dyskusji na tematy ważne dla przedsiębiorców w 

perspektywie działalności gospodarczej.  

 

Tradycyjnie  kongres zakończy ogłoszenie wyników konkursu „Spedytor Roku 2019”, który Izba 

organizuje od  roku 2001, oraz nowego konkursu „Młody Spedytor Roku”, który zaproponowaliśmy od 

2018 roku.  

 

Uroczysta kolacja będzie okazją do dalszej dyskusji zawodowej, nawiązania nowych i odświeżenia 

starych  kontaktów biznesowych. 
 

XXI Kongres Spedytorów odbędzie się 18 września 2020 roku w hotelu Bulwar, ul. Bulwar 

Filadelfijski 18, Toruń    (początek godz. 11,30) .  

 

Tego samego dnia od godz. 10,00 rozpocznie obrady  Walne Zgromadzenie Członków Izby. 
 

Przewidywany program Kongresu: 

 

11.30 – 11.45 rejestracja uczestników  

11.45 – 12.00 przywitanie gości  

     Przewodniczący Rady PISiL Marek Tarczyński 

12,00 – 13,00 "Zaburzenia w gospodarce światowej i polskiej w następstwie 

pandemii"  prof. dr hab. Dariusz Filar, UG 

13:00 – 14,00 Przerwa na obiad  

14,00-15,00 raport nt. stanu logistyki   
 prof. dr hab. Wojciech Paprocki, SGH 

15,00-16,00 zmiany w przepisach podatkowych i ich konsekwencje dla 

naszej branży - przedstawiciel MF 

16:00 – 17:00 "Jak mózg podejmuje decyzje: uwaga, zaangażowanie, 

feedback i wzmocnienie" - prof. dr hab. Maciej Błaszak , Uniwersytet im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu 

17:00-17:15  Podsumowanie i zamknięcie  obrad  

     Przewodniczący Rady PISiL Marek Tarczyński 

Część II   

19,00-19,30  Rozpoczęcie wieczornej gali - Ogłoszenie wyników Konkursów  

                                 „Spedytor Roku 2019”  oraz „Młody Spedytor Roku 2020” 

19:30-  24:00          Uroczysta kolacja  

 

 

 



Dla członków Izby udział w Kongresie jest bezpłatny. 

Dla niezrzeszonych koszt udziału w kongresie to PLN 500 + 23 % vat . 

 

Wszyscy uczestnicy ponoszą koszt noclegu (noclegów). Każdy uczestnik dokonuje 

rezerwacji noclegowej we własnym  zakresie via e-mail: recepcja@hotelbulwar.pl lub 

telefonicznie 56 62 39400 podając hasło PISiL Kongres Spedytorów (przy obu sposobach 

rezerwacji). 
 
Wdzięczni będziemy za dokonywanie rezerwacji hotelowej już teraz !!!!!! 

Poza rezerwacją hotelową prosimy o rejestrację udziału w kongresie : 

- poprzez wypełnienie i przeslanie na adres e-mail pisil@pisil.pl załączonego formularza 

zgłoszenia; 

lub 

- poprzez stronę internetową www.pisil.pl → banner kongres. →zgłoszenie. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Izby – e-mail: pisil@pisil.pl tel. 58 620 19 50. 

Licząc na szeroki udział w Kongresie na bieżąco będziemy Państwa informować o dalszych 

szczegółach spotkania. (E.S.) 
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