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BŁYSK Sp. z o. o. 

to wiodący dystrybutor 
kosmetyków, chemii 
gospodarczej i higieny 
osobistej działający na rynku 
od 1991 roku. Aktywną 
sprzedaż hurtową firma 
rozpoczęła w roku 1993 
zatrudniając pierwszą grupę 
Przedstawicieli Handlowych. 
Wraz ze wzrostem 
sprzedaży następuje 
rozbudowa infrastruktury 
technicznej i administracji.  
 
 

 
JANIKÓW & WIM Sp. z o.o. 
Podstawową działalnością 
spółki jest sprzedaż  
i dystrybucja towarów w 
grupie FMCG. Współpracuje 
ona z renomowanymi 
producentami żywności 
zarówno krajowymi jak i 
zagranicznymi. Oferta 
handlowa zawiera ponad  4 
500 pozycji w 
poszczególnych kategoriach 
asortymentowych.  

Słowo wstępne: 
Powraca dyskusja dot. niedziel wolnych od 
handlu. Komentarz Waldemara Nowakowskiego 
Prezesa Polskiej Izby Handlu:Polska Izba Handlu 
nie zmieniła stanowiska w tej sprawie. Wciąż 
popieramy wprowadzenie ograniczenia handlu w 
niedzielę, zważywszy na niekwestionowane 

korzyści społeczne. Nieobecności pracowników handlu w domu w tym 
dniu nie da się przeliczyć na żadne wskaźniki ekonomiczne. Jeżeli chodzi o 
kwestie gospodarcze, to argument o zmniejszeniu przychodów z handlu 
jest bezzasadny, ponieważ zakupy zostaną rozłożone na 6 dni, ludzie 
nagle nie przestaną jeść o jeden dzień mniej, podobnie nie spadnie 
konsumpcja innych dóbr. Według danych przekazanych nam przez 
naszych członków obrót tygodniowy z niedzielą wolną nie jest znacząco 
niższy, niż z niedzielą pracującą, zyski w małych i średnich sklepach to 
tylko ok. 10% przychodów z dni powszednich. Praca w niedzielę w małych 
i średnich sklepach staje się coraz bardziej nieopłacalna – klientów jest 
mniej, a koszty utrzymania sklepów wzrastają. Podobnie nie 
spodziewamy się wzrostu bezrobocia, ponieważ już teraz praca w handlu 
jest nieatrakcyjna, m.in. ze względu na zajęte niedziele. Zważywszy na te 
fakty, należy oddać świąteczny czas rodzinom.  

Polska Izba Handlu została członkiem nowo powstałej Rady 
Konsultacyjnej ds. Handlu i Usług przy Ministrze Gospodarki. 
Jest to zwieńczenie prac środowisk handlu nad utworzeniem komórki 
pomocniczej Ministra Gospodarki, która będzie reprezentować i wspierać 
rynek detaliczny i usługowy w Polsce.  

6 czerwca w Centrum Prasowym PAP odbyła Konferencja prasowa 
Polskiej Izby Handlu: Dyrektywa Tytoniowa - koniec mitu - wyniki badań 
konsumenckich.  
Podczas tego wydarzenia przedstawione zostały wyniki badań jakie Izba 
zleciła Instytutowi Homo Homini, które dowodzą, że wprowadzenie 
dyrektywy tytoniowej spowoduje wzrost nielegalnej sprzedaży tytoniu.  

7 czerwca br. Waldemar Nowakowski został członkiem Rady Krajowej 
Izby Gospodarczej.  
Jest to niezależna organizacji biznesu w Polsce, która reprezentuje 
największą liczbę przedsiębiorców, łącząc ponad 150 organizacji 
biznesowych. 

Konkretyzują się prace dot. ustawowej regulacji należności 
interchange.. 

http://www.blysk.com.pl/
http://janikow.pl/


 
 
 
 
 

 
MARSPOL GRUPA Sp. z o.o. 
Firma powstała 1991 roku. 
Od początku ściśle 
współpracowała z 
największymi producentami 
w branży FMCG, co 
wpłynęło na jej dynamiczny 
rozwój i pozwoliło stać się 
jednym z większych 
dystrybutorów w branży 
FMCG. 
 
 

 
SEZAM - ŚREM Sp. z o.o. 
Firma SEZAM-ŚREM 
funkcjonuje od 1992 roku. 
W okresie ostatnich 
dwudziestu lat osiągnęła 
wysoką pozycję na rynku 
wielkopolskim. Domeną 
działalności jest aktywna 
dystrybucja artykułów 
spożywczych, ze 
szczególnym 
uwzględnieniem nabiału i 
tłuszczy. 
 
 

 
SPAR POLSKA Sp. z o.o 
Firma rozpoczęła działalność 
w 1996 r., rok później 
otwarte zostały pierwsze 
sklepy należące do sieci. 
Obecnie w kraju funkcjonuje 
ponad 100 punktów 
detalicznych oznaczonych 
charakterystycznym zielono-
czerwonym logo. 

Polska Izba Handlu już od 2011 roku zaznacza potrzebę ustanowienia 
regulacji ustawowej, która definitywnie unormuje problem opłat przy 
transakcjach kartami płatniczymi. 21 maja 2013 przedstawiciele PIH 
wzięli udział w posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej, rozpatrującej 
zmianę ustawy o usługach płatniczych, podczas którego posłowie 
jednogłośnie wybrali wiodący projekt regulujący opłaty interchange, 
którym zajmą się na kolejnych spotkaniach. Polska Izba Handlu wyraża 
nadzieję, że owe ustalenia znacząco przyspieszą prace nad tym istotnym 
dla polskiego handlu i usług projektem legislacyjnym.  

Prace nad projektem podniesienia kwoty od jakiej kradzież nie będzie 
wykroczeniem nabierają tempa.  
Najbardziej aktualna propozycja posłów to podwyższenie tej granicy do 
połowy pensji minimalnej (obecnie 800zł). W opinii Polskiej Izby Handlu 
ustalanie jakiegokolwiek pułapu od którego grabież staje się 
przestępstwem jest bezzasadne, bo przecież każda kradzież to 
przestępstwo. Izba przedstawiła punkt widzenia środowisk handlu w 
pismach do Prezydenta Bronisława Komorowskiego, Premiera Donalda 
Tuska, Marszałek Ewy Kopacz oraz będzie monitorować przebieg sprawy 
na posiedzeniach komisji sejmowych.  

15 maja br. odbyło się Wlane Zgromadzenie Członków PIH. 
Udzielono na nim absolutorium dla Zarządu PIH w składzie: Waldemar 
Nowakowski – Prezes Zarządu,  Ryszard Jaśkowski, Krzysztof Waligórski, 
Małgorzata Więch. 

Nastąpiły zmiany w zespole Polskiej Izby Handlu 
16 maja zaszła zmiana na stanowisku rzecznika prasowego Polskiej Izby 
Handlu, rolę tę objęła Joanna Chilicka, która dotychczas pełniła w Izbie 
rolę Specjalisty ds. monitoringu i badań. 
Marcin Kraszewski, który dotychczas pełnił funkcję rzecznika objął 
stanowisko Dyrektora Fundacji Polskiego Handlu. Fundacja przygotowuje 
obecnie nowe projekty pod hasłem "Handel Nowoczesny z Tradycjami", 
mające na celu promocję niezależnego handlu w Polsce, zwłaszcza w 
kategorii małych i średnich przedsiębiorstw czerpiących z bogatej tradycji 
polskiego kupiectwa, rodzinnych biznesów i spółdzielczości. Zadaniem 
Fundacji jest również promocja i rozwój polskich marek w ujęciu 
regionalnym i międzynarodowym oraz prowadzenie działalności 
badawczej i edukacyjnej.  

Polska Izba Handlu zabrała głos w dyskusji o dyrektywie tytoniowej w 
Sejmie RP. 
Maciej Ptaszyński Dyrektor Generalny 8 maja 2013 wziął udział w 
posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi na której 
omawiano wpływ wprowadzenia dyrektywy tytoniowej na polską 
gospodarkę oraz dotyczącą tematu sytuację negocjacyjną w Unii 
Europejskiej. Dyrektor PIH przybliżył zagrożenia jakie może przynieść jej 
wprowadzenie, m.in. wzrost sprzedaży nielegalnego tytoniu 

Polska Izba Handlu zabrała głos w sprawie interchange na łamach 
„Rzeczpospolitej” 
Maciej Ptaszyński Dyrektor Generalny reprezentował stanowisko Polskiej 
Izby Handlu dot. płatności bezgotówkowych, w szczególności opłat 
interchange na Śniadaniu z „Rzeczpospolitą”. Dyrektor PIH m.in. zwrócił 
uwagę na problemy małych i średnich sklepów, które nie mogą negocjować 

cen urządzeń płatniczych, tak jak robią to wielkie sieci handlowe. 

http://www.marspol.pl/p/e-marspol


 

 
 

 
 


