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MINISTER
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

I TECHNOLOGII

Warszawa, 18 kwietnia 2019          kwietnia 2019 r.

        DAG-II.054.2.2019

Pan 
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację pana posła Pawła Bańkowskiego nr 30553 w sprawie ograniczenia sprzedaży 
marek własnych w sieciach handlowych, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, przekazuję następujące 
wyjaśnienia.

 Czy prawdą jest, że rząd zamierza wprowadzić ograniczenia sprzedaży marek własnych przez sieci 
handlowe?

 Jeżeli tak to na jakim poziomie takie ograniczenia są planowane?
 Czy były wykonane analizy jak ograniczenie sprzedaży marek własnych wpłynie na sytuację polskich 

producentów dostarczających produkty do sieci handlowych tj. na ich wolumen produkcji, kondycję 
finansową, zatrudnienie? Jeżeli tak to proszę o udostępnienie wyników takich badań.

 Czy były prowadzone analizy o ile wzrosną ceny produktów dla konsumentów w przypadku 
ograniczenia sprzedaży marek własnych? Jeżeli tak to proszę o udostępnienie wyników tych badań.

 Kiedy rząd planuje przygotowanie rozwiązań ograniczających sprzedaż marek własnych, o których 
mówił Pan Premier?

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii nie zamierza likwidować ani ograniczać sprzedaży marek 
własnych. Sytuacja handlu detalicznego w Polsce jest natomiast monitorowana m.in. pod kątem działania 
zasad konkurencji wolnorynkowej i uczciwych relacji pomiędzy przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw 
handlowych. Ewentualne propozycje nowych rozwiązań prawnych wzmacniających ochronę kontrahentów 
o słabszej pozycji negocjacyjnej należy do kompetencji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 Czy prawdą jest, że udział marek własnych w sieciach handlowych w Polsce spada? Proszę 
o przedstawienie udziału sprzedaży marek własnych w latach 2015-2018.

Szacuje się, że udział marek własnych w koszyku spożywczo-chemicznym ustabilizował się w Polsce, 
w ujęciu wartościowym, przeciętnie na poziomie ok. 20% (wg firmy badawczej Nielsen). Należy mieć na 
uwadze, że istnieją w tym zakresie dość duże różnice między poszczególnymi sieciami handlowymi oraz 
kategoriami produktów. Przykładowo, wg danych za 2016 r. w sieci Lidl udział marek własnych wynosił 70%, 
a w sieci Biedronka – 44% (za periodykiem SGGW „Handel Wewnętrzny 2018; 2(373)). 
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Dalszy rozwój marek własnych będzie zapewne wypadkową zmian w strukturze handlu oraz strategii sieci 
handlowych, realizowanej pod wpływem decyzji nabywców, takich jak poszukiwanie przez klientów 
dodatkowych wartości nawet w produktach z niższych przedziałów cenowych. Może prowadzić to zarówno 
do częstszego wybierania produktów markowych, jak również – do tzw. „premiumizacji” marek własnych 
(kiedy to konsument zaczyna traktować markę własną sieci jako osobną markę, po którą specjalnie 
przychodzi do danego sklepu).

Z wyrazami szacunku

z up. Ministra
dr Marek Niedużak
Podsekretarz Stanu
(podpisano elektronicznie)
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