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Nadchodzące
wydarzenia:

Słowo wstępne:
Waldemar Nowakowski, Prezes Polskiej Izby
Handlu nakreśla co jest obecnie największym

od lipca 2013, Warszawa,
Radom, Płock – bezpłatne
szkolenia Mazowieckiej
Kadry Menedżerskiej

problemem polskiego handlu.

Europejska Grupa Doradcza

dyskontyzacja rynku. Nadmierna ekspansja

rozpoczęła rekrutację

dyskontów jest zabójcza dla mniejszych firm,

chętnych do udziału w

zwłaszcza w małych miejscowościach. Według

Obecnie poważnym zagrożeniem dla
polskiego handlu jest postępująca

projektu Mazowiecka Kadra

nas handel ma być różnorodny i nie można doprowadzić do sytuacji, gdy

Menedżerska na 5+. Projekt

będą tylko jednorakie sklepy, które ograniczą rynek konsumentowi i nie

skierowany jest do 176 osób

będzie już mniejszych sklepów na wyciągnięcie ręki. Obecnie powstaje

powyżej 50 roku życia; w

pozycja dominującego przedsiębiorcy, oceniamy to jako dążenia do

tym osób z orzeczonym

monopolu. Postępuje dyskryminacja pewnych sektorów handlu, nie jest

stopniem

to korzystne ani dla przedsiębiorców ani dla konsumentów. Misja Polskiej

niepełnosprawności. W

Izby Handlu to „Zachowanie różnorodności handlu i usług na rynku

ramach projektu

wewnętrznym”. Pojawia się pytanie: „Jak to zrobić?” Nie można tego

realizowane będą

dokonać, gdy nie ma planów rozwoju powierzchni handlowych. Muszą

specjalistyczne szkolenia:

nastąpić regulacje prawne takie jak w krajach „starej Unii”, potrzebne są

Zarządzanie spółkami,

specustawy, które regulują rozwój powierzchni handlowej według

Zarządzanie strategią

potrzeb rynku i konsumenta. Specjalne instytucje powinny też bardzo

przedsiębiorstwa, Etyka w

wnikliwie badać wpływ powstawania takich sklepów na rynki regionalne.

biznesie. więcej…

Muszą zajść zmiany w prawie kontrolujące konkurencyjność. Polska Izba
Handlu od wielu miesięcy upomina się o działania UOKiK w tej sprawie.
Urząd ten powinien wreszcie zająć się rozwojem dyskontów w gminach
regionalnych, a także sprawą produktów znanych marek o określonych

13-15 września 2013,

gramaturach wytwarzanych dla tych sieci, a niedostępnych dla handlu

Kielce, targi Interior Made

nowoczesnego z tradycjami. Dla powiększenia krajobrazu dobrze

in China

funkcjonującego handlu potrzebny jest sektor nowoczesnych bazarów.
Dzisiejsze rozwiązania w zakresie opłat targowych są niewystarczające i

Wystawa to dokonała
szansa na nawiązanie
współpracy z chińskimi
przedsiębiorcami. W trakcie
trwającej 3 dni imprezy,
zaprezentowane zostaną

często dyskryminują ten obszar handlu, tak potrzebny dla konsumenta.
Polska Izba Handlu wielokrotnie zwracała się do decydentów o zajęcie się
tymi tematami. Wielką nadzieją jest powołanie Rady Konsultacyjnej przy
Departamencie Handlu i Usług Ministerstwa Gospodarki, na której
utworzenie niezaprzeczalny wpływ miały działania Polskiej Izby Handlu.

więcej…

artykuły niezbędne w
każdym domu. Stoiska

Interchange – dobry kierunek
20 czerwca 2013 odbyła się nadzwyczajna podkomisja finansów

zapełnią się elementami
wyposażenia wnętrz,
urządzeniami elektrycznymi,
narzędziami ogrodniczymi,
oświetleniem i armaturą.
więcej…

publicznych, na której posłowie podjęli decyzję, że stawki opłat
interchange w Polsce od połowy 2014 roku mają wynosić maksymalnie
0,5%. Projekt ustawy musi zostać zatwierdzony jeszcze przez obie izby
Parlamentu RP. O ustawowe uregulowanie stawek opłat interchange
Polska Izba Handlu zabiegała już od kilku lat w raz z innymi
organizacjami reprezentującymi handel i usługi, w tym m.in. z Polską

23-26 września 2013,

Organizacją Handlu i Dystrybucji oraz Fundacją Rozwoju Obrotu

Poznań – targi Polagra Food Bezgotówkowego. 26 czerwca Maciej Ptaszyński, Dyrektor Generalny
2013

Polskiej Izby Handlu kwestię opłat interchange omawiał podczas
panelu dyskusyjnego Bezpieczne Finanse 2013 organizowanego przez

Podczas tego wydarzenia
rokrocznie obecne
są wiodące firmy działające
w branży spożywczej,

NBP. więcej…
Czerwiec – ważne wydarzenia dotyczące dyrektywy tytoniowej
Czerwiec był istotnym
miesiącem dla

producenci, dystrybutorzy,

dyrektywy tytoniowej. 6
hurtownicy i sprzedawcy
detaliczni. Targi PolagraFood stanowią znakomitą
okazję do zapoznania się z
szerokim asortymentem
różnorodnych produktów,
ofertą usług z zakresu

czerwca przedstawiciele
Polskiej Izby Handlu
podczas konferencji
prasowej zaprezentowali
wyniki badań dot. zachowań konsumenckich po wprowadzeniu
dyrektywy tytoniowej, które jednoznacznie wskazują, iż nastąpi rozwój

wyposażenia sklepów. Jest

szarej strefy. więcej… 17 czerwca największe organizacje handlowe

to także możliwość

Europy wyrażały sprzeciw wobec wprowadzenia omawianych

pozyskania partnerów

zakazów, do protestu przyłączyli się także przedstawiciele Izby oraz

biznesowych na polskim

pracownicy handlu. więcej… Następnie dwie komisje Parlamentu

rynku. więcej…

Europejskiego wyraziły opinię, iż nie można zakazywać sprzedaży
papierosów mentolowych i slim. Dodatkowo stanowisko Izby było

26-27 września, Warszawa,
warsztaty Customer Insight
Celem spotkania jest

reprezentowane na wydarzeniach dot. tematu, np. debata Polsat
Biznes czy dyskusja „Tytoniowa (R)Ewolucja?” organizowana przez
Różę Thun w Krakowie. więcej… Głosowanie w sprawie dyrektywy

wyposażenie każdego

tytoniowej, w głównej europejskiej komisji środowiska przewidziane

uczestnika w wiedzę oraz

jest na 10 lipca, a głosowanie plenarne w pierwszej połowie września.

praktyczne umiejętności,

Polska Izba Handlu złożyła druk lobbingowy dot. podwyższenia

które pozwolą skutecznie

górnej granicy od której kradzież jest uznawana za przestępswo

odkrywać potrzeby klienta,

Obecny stan prac nad podwyższeniem granicy od której kradzież jest

a co za tym idzie poszukiwać uznawana za przestępstwo zakłada ustalenie tej kwoty jako wartość
nowych obszarów

połowy minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli mają zostać wprowadzone

innowacji, odbiorców czy

takie zmiany prawne w opinii przedstawicieli Polskiej Izby Handlu

zastosowań produktów. To

niezbędne jest stworzenie monitoringu sprawców oraz rejestrowanie

jedyne na rynku, tak mocno

wartości kradzieży jakich dokonują. Potrzebne jest sumowanie

praktyczne i skupione na

wartości kradzieży jakich dopuścił się jeden złodziej i kiedy zostanie

analizie potrzeb klienta

przekroczona omawiana granica, ponieść powinien karę już za

spotkanie, którego celem

przestępstwo. Zatem eksperci Polskiej Izby Handlu zaproponowali

jest wsparcie strategii
marketingowej polskich
firm. więcej…

następujące brzmienie art. 119 Kodeksu wykroczeń „§ 1. Kto kradnie
lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość lub
suma wartości z kolejnych czynów w czasie nie przekroczy połowy
minimalnego wynagrodzenia, podlega karze aresztu, ograniczenia
wolności albo grzywny”. Taką propozycję zawiera druk lobbingowy
złożony do Ministerstwa Sprawiedliwości 2 lipca 2013. Jednak wg.
środowisk handlu takie rozwiązanie może być traktowane jako
kompromis, bo każda kradzież jest przestępstwem niezależnie od jej
wartości. więcej…

