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Członkowie Związku SHE



• PIGE
• PZPO
• POLLIGHTING
• CECED Polska
• ZPDE SHE

wprowadza istotne zakazy, np:

Kodeks Dobrych Praktyk Branży 
Elektrotechnicznej, 2017



Wspólna inicjatywa:

• Związku Pracodawców Producentów 
Materiałów dla Budownictwa

• Polskiego Związku Pracodawców 
Hurtowni branży Grzewczej, Sanitarnej, 
Instalacyjnej, Klimatyzacji i Wentylacji ZHI

• Związku Pracodawców Dystrybucji 
elektrotechniki SHE

Inicjatywa: Jestem rzetelnym sprzedawcą 
– nie wstydzę się tego co sprzedaję





będzie link na stronie 
Związku zawierający 

wyniki badań oraz 
decyzje UOKiK oraz UKE 



Członkowie Związku uważają, że praktyka wypłacania prowizji projektantom może naruszać 
zasady etyki zawodowej projektantów, ponieważ:

Polecanie klientom produktów danego producenta w zamian za wynagrodzenie/premię jest 
sprzeczne z zasadą bezstronności (w szczególności w przypadku jeśli nie towarzyszy temu 
przedstawienie rzetelnych i obiektywnych informacji o innych produktach) i może stanowić o 
naruszeniu zasad etycznych sankcjonowanych przez Kodeksy Etyki. 

Zadania Związku SHE, aspekty prawne: prowizje dla projektantów 



Relacje konkurencyjne 
pomiędzy producentami 
i hurtowniami

Competitive relationship 
between manufacturers 
and wholesalers

Zadania Związku SHE, aspekty prawne: 
przekazywanie producentom informacji o klientach 



Struktura Warunków 
Rabatowania

Structure of Rebate
Conditions

Zadania Związku SHE, aspekty prawne: 
przekazywanie producentom informacji o klientach 



Zadania Związku SHE, aspekty prawne: 
przekazywanie producentom informacji o klientach 

System zapłaty 
gotówkowej

Structure of 
„Cash-back-systems”



OPIS SYTUACJI:
Producent i Dystrybutor są konkurentami (co najmniej potencjalnymi)
Pomiędzy Producentem i Dystrybutorem zawierana jest umowy o przekazywaniu danych o klientach
Dodatkowy rabat za przekazywanie informacji
Przekazywanie informacji o klientach i sprzedanym do nich sprzęcie

STAN PRAWNY:
Producent i Dystrybutor występują w podwójnej roli jako: konkurenci oraz kontrahenci działający na różnych poziomach / szczeblach 
dystrybucji – ocena wymiany informacji musi uwzględniać oba te aspekty
Teoretyczna możliwość przekazywania lub zbierania innych danych o cenach/marżach/rabatach (całkowity zakaz – ryzyko zmowy 
cenowej).
Wymiana informacji może potencjalnie skutkować wyeliminowaniem szczebla dystrybucji (Producenci przejmą funkcję 
Dystrybutorów, co ograniczy konkurencję ze szkodą dla klientów)

Dyskusja jest prowadzona w kilku krajach, na poziomie zarządów międzynarodowych firm oraz związków branżowych (np. 
EUEW) – jeśli rozstrzygnięcia nastąpią na jednym z rynków, np. niemieckim, praktyka zostanie upowszechniona na rynkach 
europejskich (potencjalne ryzyko dotyczy całego rynku Unii Europejskiej). 

Zadania Związku SHE, aspekty prawne: 
przekazywanie producentom informacji o klientach 





ETIM, EDI 
w hurtowniach
Tomasz Boruc
Dyrektor Zarządzający SHE



Wdrożenia Elektronicznej Wymiany Informacji EDI sa ważnym priorytetem dla Członków Związku SHE

Mimo, że specyfikacje wymiany informacji dla branży opracowane zostały przez Comarch już w roku 2008 i 2009 
to poszczególne moduły są  stosowane przez stosunkowo niewielu dostawców:

Zamówienie (ORDER) – ok 100 producentów
Potwierdzenie zamówienia (ORDRSP) – ok 50 producentów
Awizo/WZ (DESADV) – kilku producentów
Faktura (INVOICE) – ok 85 producentów

Hurtownie oczekują przyspieszenia procesu wdrażania elektronicznej wymiany informacji.

Integratorzy: Comarch, Infinite, Edison.

Zwrot z wdrożenia EDI można liczyć w miesiącach:  6-12 miesięcy

Zadania Związku SHE: Elektroniczna wymiana informacji, EDI



Klasyfikacja edycja ETIM 7.0 jest dostępna od maja 2018 roku dla:
branży elektrycznej (2800 klas w 110 grupach) oraz 
HVAC (2450 klas w 100 grupach) 

Podpisujemy list intencyjny z nowopowstałym Stowarzyszeniem buildingSMART – przygotowanie do BIM
ETIM International współpracuje z buildingSMART w Europie dla zachowania jednolitego standardu.

ETIM obejmuje nowe kraje: Słowacja, Słowenia

Hurtpwnie, Członkowie Związku SHE, inicjatorzy powołania i udziałowcy ETIM Polska oczekują 
przyspieszenia wdrożenia klasyfikacji ETIM w Polsce

Korzyści sa oczywiste!!!

Zadania Związku SHE: jednolita klasyfikacja wyrobów ETIM
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