
 

 
Deklaracja przystąpienia do  

Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń 
 

 

Deklaruję przystąpienie organizacji pod nazwą: 

 

 

do Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń. 

 
Jako Członek Rady zobowiązuję się do: 

1. czynnego udziału w pracach Rady, 

2. wspierania inicjatyw podejmowanych przez Radę, 

3. współpracy z innymi członkami Rady na zasadach partnerskich, 

4. wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń niezbędnych i pomocnych w opracowywaniu 

propozycji konkretnych rozwiązań, które będą̨ następnie przedkładane administracji 

państwowej 

5. gotowości do dialogu i współpracy z Radą Ministrów / Prezydentem / Sejmem i Senatem 

RP, a także ze wszystkimi stronami sceny politycznej, w zakresie zgłaszania i wdrażania 

rozwiązań dla naszego przemysłu, 

6. terminowego opłacania składek członkowskich Rady zgodnie z załącznikiem nr 1. 

 

Potwierdzam, iż zapoznałem się z treścią Deklaracji powołania Rady, stanowiącej załącznik nr 2  

 

Nazwa organizacji:…………. 

Dane teleadresowe:…………. 

Osoby zgłoszone do Rady z ramienia organizacji 

Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Telefon 

    

    

 

 

Miejscowość, data………………………………….  

 

Podpis osoby upoważnione w imieniu organizacji……………………............................ 

 

 



 
 

 

Deklaracja wsparcia finansowego  

Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń 
 

 

Deklaruję wpłatę comiesięcznej składki członkowskiej na rzecz  

Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń (w tym działalności #TUgether i działania sztabu 

kryzysowego). 

 

Wpłata odbywa się na konto Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR,  

które wystawi dokument księgowy. 
 

Wysokość składki ustala Rada.  

 

Członek Zwyczajny Rady - wysokość składki wynosi 350 zł netto / mies. (płatność 

minimum za kwartał z góry), płatne na podstawie faktury VAT. 
 

 

 

Nazwa instytucji wpłacającej: 

 

 

 

Dane do FV: 

 

 

 

KWOTA NETTO: 

 

 

350 zł netto/mies. (1.050,00 zł/kw.) 

 

Adres e-mail do przesłania FV 

 

 

 

 

Podpis osoby upoważnionej: 

 

 

 

  



 
 

Załącznik nr 2 

 

 

Deklaracja o powołaniu 

Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń  
(RPSiW) 

  

21 lipca 2020, Warszawa 

 

My, niżej podpisani przedstawiciele organizacji / stowarzyszeń działających w szeroko rozumianej branży 

spotkań i wydarzeń powołujemy niniejszym do życia Radę Przemysłu Spotkań i Wydarzeń. 

Od ponad 30 lat ten obszar polskiej gospodarki bardzo dynamicznie się rozwijał w tempie kilkunastu procent 

rocznie, generując kilkaset tysięcy miejsc pracy i ok 8-10% polskiego PKB. Co roku ok 16 mln osób z kraju i 

zza granicy uczestniczy w spotkaniach biznesowych (narady, konferencje, kongresy itp.), a z kolei około 30 

mln Polaków bierze udział w wydarzeniach rozrywkowo-artystycznych. Wiele z nich jest absolutnymi 

liderami w tej części Europy, jak m.in. Europejski Kongres Gospodarczy, IMPACT, targi MSPO, czy festiwal 

Open’er. Należy również zwrócić uwagę, że temu trendowi towarzyszą szerokie inwestycje i rozwój 

chociażby takich elementów infrastruktury i zaplecza, jak m.in. obiekty hotelowe / widowiskowe / 

konferencyjne / targowe, tabor autokarowy, czy też wyposażenie techniczne (multimedia, oświetlenie, 

nagłośnienie etc.). Co także niezmiernie istotne – nasz przemysł tworzy szeroki łańcuch dostaw głównie  

w zakresie firm MŚP i MIKRO.  

Kryzys związany z wirusem SARS-CoV-2 uderzył w bezpośrednie podstawy naszego funkcjonowania 

sprawiając, że średnio 95% wydarzeń i spotkań w okresie marzec - sierpień 2020 zostało odwołanych. Niestety 

ta sytuacja nie ulegnie poprawie jesienią tego roku ze względu na przenoszenie zdecydowanej większości 

spotkań i wydarzeń na rok 2021.  

Stoimy zatem przed wyzwaniem wprowadzenia nowej strategii i rozwiązań dla naszego przemysłu, które 

zagwarantują nam możliwość przetrwania i dostosowania się do nowej sytuacji rynkowej. Perspektywa 

odbudowy i transformacji naszego sektora gospodarczego będzie długotrwała stąd też konieczność 

systemowego podejścia w tym zakresie. 

Wierzymy zatem, że Rada stanie się swoistym forum wymiany poglądów i informacji w kontekście opisanych 

problemów i będzie miała, tym samym możliwość opracowania propozycji konkretnych rozwiązań ́, które 

będą ̨ następnie przedkładane administracji państwowej.  

Deklarujemy gotowość do dialogu i współpracy z Radą Ministrów / Prezydentem / Sejmem i Senatem RP,  

a także ze wszystkimi stronami sceny politycznej, w zakresie zgłaszania i wdrażania rozwiązań ́ dla naszego 

przemysłu.  

Zapraszamy do współpracy inne organizacje mające wpływ na tę gałąź polskiej gospodarki. Liczymy, że 

wypracowany szeroki dialog branżowy w postaci Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń oraz współpraca  

z instytucjami państwowymi staną się siłą napędową dla odbudowy naszej branży i jej dalszego rozwoju. 


