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Najważniejsze wiadomości 
 
Recesja w handlu detalicznym 
w Polsce i wystraszony 
konsument 
 

„Według szacunków Polskiej Izby 
Handlu sprzedaż w detaliczna w 
grudniu spadła r/r lub wzrosła 
najwyżej o 1 procent. Tak czy 
siak, jeżeli szacunki się potwierdzą 
oznacza to spadek w ujęciu 
realnym od 1 do kilku procent r/r.” 
Analizę sytuacji podjął prof. 
Krzysztof Rybiński... więcej...  
 
Przepis na rozwój czarnego 
rynku wyrobów akcyzowych w 

Polsce i Europie? 
 
Czy dzięki zmianie unijnej 
dyrektywy 2001/37/WE po „slimy” 
i „mentole” zamiast do sklepu 
udamy się na bazar? Polska Izba 
Handlu wzywa Polski Rząd do 
ochrony legalnego handlu przed 
rozwojem czarnego rynku 
tytoniowego w Polsce i Europie... 
więcej...   

 
„Dziury prawne” w w projekcie 
ustawy o Intechange 
 
Eksperci Polskiej Izby Handlu 
wskazują, że zawarte w treści 
projektu zmiany nie regulują 
maksymalnych wysokości 
pozostałych opłat za akceptację 
karty (MSC), co w praktyce 
oznacza, że obniżenie jednego 
elementu opłaty serwisowej 

(Interchange) operatorzy mogliby 
łatwo skompensować podwyżką 
pozostałych składowych... 
więcej...  

 

W tym wydaniu: 
 
• PIH: Rok 2013 będzie trudny dla handlu - o 

wpływie dyskontów 
 
• Czy dyrektywa tytoniowa grozi bankructwami 
małych sklepów? 
 
• Polska Izba Handlu popiera wycofanie monet 1 i 2 
gr. Reprezentacja hipermarketów jest przeciw 

 
• Koniec z delegowaniem Polskich pracownikow? 
Kolejna dyrektywa UE uderzająca w polski budżet 

Słowo wstępne 

 
Szanowni Państwo, polecamy Państwa uwadze pierwszy 
numer biuletynu Polskiej Izby Handlu, w którym chcemy 

informować o naszej działalności i najistotniejszych 
wydarzeniach dla sektora handlu nowoczesnego z tradycjami 
w Polsce. 
  
      Rok 2012 był rokiem intensywnych przemian w naszym 
sektorze, zarówno spektakularnych konsolidacji, jak i 
głębokiej restrukturyzacji i wypadania z rynku dużych 
podmiotów. Rozpoczynający się rok 2013 zapowiada kolejne 
wyzwania i zmiany, które wymagają od nas intensywnych 
działań, integracji i sprawnej współpracy z organami państwa 
dla tworzenia lepszego prawa i lepszych warunków dla 

rozwoju sektora handlu w Polsce z zachowaniem jego 
różnorodności i tożsamości, która jest naszym największym 
kapitałem.  
      Utworzony wspólnymi staraniami Departament Handlu i 
Usług daje nam wyjątkowe możliwości dialogu ze stroną 
rządową, oraz realnego wpływu na kształt naszej 
rzeczywistości. Wykorzystując tę sposobność i działając razem 
mamy szansę osiągnąć niemożliwe do tej pory efekty i 
budować razem lepszą przyszłość polskiego handlu. 
Zapraszamy do lektury i współpracy na forum Polskiej Izby 
Handlu. 
 

Z poważaniem, 
Waldemar Nowakowski 
Prezes Zarządu Polskiej Izby Handlu 
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PIH: Rok 2013 będzie trudny dla handlu - o wpływie 

dyskontów 
 
Prognozy dla handlu detalicznego nie są najlepsze. W 
ostatnich miesiącach 2012 roku obroty spadały i nic nie 
wskazuje na to, że w najbliższym czasie tendencja się 
odwróci. Ciężkie czasy czekają przede wszystkim małych 
sklepikarzy, szczególnie w mniejszych miejscowościach... 
więcej...  

Czy dyrektywa tytoniowa grozi bankructwami 

małych sklepów? 
 
Nowe przepisy będą oznaczały bankructwo dla wielu małych 
sklepów w Polsce oraz wzrost nielegalnego obrotu 
papierosami. W rozmowie z Agencją Informacyjną Newseria 
Maciej Ptaszyński, dyrektor generalny Polskiej Izby Handlu 

podkreśla, że proponowane przez Komisję Europejską zmiany 
wiążą się z poważnymi konsekwencjami dla sprzedawców 
papierosów...więcej...  

Polska Izba Handlu popiera wycofanie monet 1 i 2 gr - 

reprezentacja hipermarketów jest przeciw 
 

Narodowy Bank Polski przygotowuje się do wycofania z obiegu 
jedno- i dwugroszówek. Jeszcze w pierwszym półroczu 
bieżącego roku powstanie projekt ustawy wprowadzającej 
obowiązek zaokrąglania płatności. Polska Izba Handlu widzi 
pozytywne strony tych zmian, w przeciwieństwie do 
reprezentacji hipermarketów... więcej...  

Koniec z delegowaniem polskich pracowników? Kolejna 

dyrektywa UE uderzająca w polski budżet 
 
W Parlamencie Europejskim trwają ostatnie prace nad nową 
dyrektywą w sprawie egzekwowania Dyrektywy 96/71/WE 
dotyczącej delegowania pracowników na rynki zewnętrzne w 
ramach świadczenia usług. Dyrektywa w projektowanym 
kształcie praktycznie zablokuje możliwości świadczenia usług 
poprzez delegowanie pracowników z Polski do innych 
krajów... więcej...  
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