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spis treści

Na rynku prepaidów czekają nas dra-
styczne zmiany. Obniżkę marż zapoczątko-
waną przez Plus GSM chcą też wprowadzić 
Era i Play. Coraz bardziej prawdopodobny 
jest scenariusz, że w lutym w co najmniej 
jednej piątej detalicznych punktów sprzedaży 
w Polsce może zabraknąć doładowań tych 
operatorów.

       s. 4

Marżowa wojna

W projekcie okładki wykorzystano
fragment obrazu Marka Wawro. 

Imperial Tobacco Polska S.A., firma ty-
toniowa wchodząca w skład jednego z naj-
większych światowych koncernów tej branży, 
będzie współfinansować rozwój sieci Saloni-
ków Prasowych Kolportera i współpracować 
przy tworzeniu ekspozycji wyrobów tytonio-
wych.

       s. 5

Dynamiczne saloniki

Co roku około 200 tysięcy par w Pol-
sce zawiera związek małżeński. Specjalnie 
dla nich i ich najbliższych przygotowywa-
ne są czasopisma o tematyce ślubnej. Czy 
ich wydawcy odczuwają kryzys? Jak radzą 
sobie z rosnącą konkurencją ze strony In-
ternetu?

       s. 10-11

Czasopisma o ślubach



 4

– Dziwi nas postępowanie operato-
rów, którzy, naszym zdaniem, działają 
na niekorzyść swoich abonentów. Nie 
możemy się zgodzić na proponowaną 
przez nich, bardzo znaczącą obniżkę 
marży na doładowania (w zależności od 
operatora o 20 – 40 procent), bo musie-
libyśmy je sprzedawać poniżej kosztów, 
a jest to niezgodne nie tylko z logiką ryn-
ku, lecz także z obowiązującym prawem 
– mówi Sebastian Dyrszka, wiceprezes 
Kolportera Service, największego pol-
skiego dystrybutora doładowań prepa-
id, dysponującego ponad 18 tysiącami 
terminali. – Prowadzimy intensywne ne-
gocjacje, ale, jak na razie, nie wszyscy 
operatorzy chcą słuchać naszych argu-
mentów. Dlatego nie można wykluczyć, 
że w lutym abonenci tych sieci będą 
mieli spory problem z zakupem doła-
dowań, bo obowiązująca dotychczas 
umowa z operatorami wygaśnie, a no-
wej, na rażąco gorszych warunkach, nie 
będziemy mogli podpisać.

Operatorzy sieci komórkowych zapowiadaj¹ obni¿kê…

Mar¿owa 
wojna?
Na rynku prepaidów czekają nas drastyczne 
zmiany. Obniżkę marż zapoczątkowaną przez 
Plus GSM chcą też wprowadzić Era i Play. Coraz 
bardziej prawdopodobny jest scenariusz, że 
w lutym w co najmniej jednej piątej deta-
licznych punktów sprzedaży w Polsce 
może zabraknąć doładowań tych 
operatorów.

 MACIEJ TOPOLSKI

Obniżka marży dotyczy wszystkich 
dystrybutorów na polskim rynku. Na 
razie nie wiadomo, jak wielu z nich zde-
cyduje się na rezygnację ze sprzedaży 
doładowań, gdy negocjacje z operatora-
mi zakończą się fiaskiem. Jest bardzo 
prawdopodobne, że więcej firm nie za-
akceptuje proponowanych przez opera-
torów telefonii komórkowych gorszych 
warunków współpracy.

– Jedno jest pewne. Jeśli tak dra-
styczne obniżki marży zostaną wprowa-
dzone w życie, opłacalność sprzedaży 
doładowań spadnie nie tylko z punktu 
widzenia dystrybutorów, lecz także de-
talistów, których marże nieuchronnie 
będą musiały zostać obniżone – stwier-
dza Sebastian Dyrszka. – Może się to 
skończyć rezygnacją ze sprzedaży 
prepaidów w co najmniej 20 tysiącach 
punktów detalicznych. A to oznacza 
utrudnienia w dostępie do doładowań 
dla wielu abonentów tych sieci, którzy 
nie są na tyle zaawansowani technicz-

nie, aby skorzystać z Internetu czy ban-
komatu.

Jeśli dojdzie do obniżenia marży przez 
operatorów, wielu właścicieli sklepów 
i kiosków będzie się zapewne zastana-
wiać, czy warto nadal sprzedawać doła-
dowania prepaid. Odpowiedź na pewno 
brzmi: tak. Bo nawet generując niewiel-
ką marżę, terminale pozostaną magne-
sem, przyciągającym klientów, którzy 
przy okazji doładowania telefonu robią 
też inne zakupy. Identyczna sytuacja jest 
przecież w przypadku sprzedaży biletów 
komunikacji miejskiej, które nie dość, że 
mają bardzo niewielką nominalną war-
tość, to również są sprzedawane z mini-
malną marżą.

– Pracujemy też intensywnie nad wdro-
żeniem nowych możliwości uzyskiwania 
przychodów dzięki terminalom. Jedną 
z nich jest wprowadzenie płatności kartą 
we wszystkich punktach wyposażonych 
w terminale Kolportera Service – stwier-
dza Sebastian Dyrszka.  
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– W ramach podpisanej kilkuletniej 
umowy będziemy wspólnie rozwijać 
sieć saloników prasowych „top-press”, 
zlokalizowanych w centrach handlo-
wych i innych atrakcyjnych miejscach. 
W tym roku planujemy uruchomienie 
ponad 50 nowych saloników – mówi 
Mateusz Wiśniewski, prezes Kolportera 
Sieci Handlowe. – Imperial Tobacco bę-
dzie też współpracować przy tworzeniu 
ekspozycji wyrobów tytoniowych w ca-
łej należącej do nas sieci, liczącej około 
900 saloników. Inwestycje realizowane 
wspólnie z Imperial Tobacco to tylko 
część naszych planów – samodzielnie 
sfinansujemy uruchomienie kolejnych 
50 punktów pod marką „Salonik Praso-
wy Kolporter”. W następnych latach pla-
nujemy dalszy wzrost dynamiki rozwoju 
sieci sprzedaży.

– Podpisanie umowy z Kolporterem 
Sieci Handlowe jest efektem wielolet-
niej, dobrej współpracy naszych firm 

Imperial Tobacco razem z Kolporterem

Dynamiczne 
saloniki
Imperial Tobacco Polska S.A., firma tytoniowa wchodząca w skład jed-
nego z największych światowych koncernów tej branży, będzie współ-
finansować rozwój sieci Saloników Prasowych Kolportera i współpra-
cować przy tworzeniu ekspozycji wyrobów tytoniowych.

w zakresie dystrybucji i sprzedaży wy-
robów tytoniowych – stwierdza Marcin 
Ratajczak, dyrektor sprzedaży Imperial 
Tobacco Polska S.A. – Wcześniej po-
zycja ekspozycyjna Imperial Tobacco 
w sieci Kolportera Sieci Handlowe nie 
odzwierciedlała faktycznego udziału 
naszej firmy w sprzedaży i dystrybucji 
wyrobów tytoniowych (obecnie Impe-
rial Tobacco zajmuje pozycję wicelidera 
na polskim rynku). Zmiana naszej poli-
tyki w zakresie ekspozycji dokonała się 
w połowie 2009 roku, czego przykładem 
są kontrakty podpisane z innymi siecia-
mi handlowymi oraz oferta ze strony 
Kolportera Sieci Handlowe. Współtwo-
rzenie nowego wizerunku strefy sprze-
daży wyrobów tytoniowych w tej sieci 
umożliwia nam jeszcze bliższy kontakt 
z konsumentami. 

Zdaniem dyrektora Marcina Rataj-
czaka, podpisana umowa daje szansę 

na kreowanie takiej polityki sprzeda-
ży, która nie tylko będzie opłacalna dla 
obu stron, lecz również będzie zgodna 
z oczekiwaniami i przyzwyczajenia-
mi konsumentów. – Liczymy na to, że 
zwiększą się udziały w rynku wyrobów 
tytoniowych zarówno Kolportera Sieci 
Handlowe, jak i Imperial Tobacco – pod-
kreśla dyrektor Ratajczak.

Plany rozwoju sieci saloników praso-
wych obejmują też pozyskanie kolejnych 
prestiżowych partnerów, którzy będą po-
magać w zarządzaniu określonymi kate-
goriami towarowymi. Bardzo zaawanso-
wane są rozmowy z operatorami sieci 
telefonii komórkowej. Niewykluczone, 
że obok marki Kolportera w sieci saloni-
ków pojawi się też logo jednego z takich 
biznesowych partnerów. 

– Konsekwentnie realizujemy zało-
żenia dynamicznego rozwoju naszej 
sieci. W najbliższych miesiącach planu-
jemy zmiany w strukturze asortymen-
tu, dostosowane do oczekiwań klientów 
i obserwowanych na rynku tendencji 
w sferze konsumpcji. Wprowadzimy 
też nowe usługi, które zapewnią dalszy 
wzrost rentowności saloników praso-
wych – podsumowuje prezes Mateusz 
Wiśniewski.  

 MACIEJ TOPOLSKI

Imperial Tobacco Group
Imperial Tobacco jest czwar-

tą co do wielkości międzynaro-
dową firmą tytoniową, która 
produkuje i sprzedaje papie-
rosy, tytoń do palenia, cygara, 
bibułki papierosowe i tubki, 
dostępne w ponad 160 krajach 
na całym świecie. Grupa posia-
da 56 fabryk i zatrudnia około 
38 tysięcy pracowników.

Kluczowe globalne marki: 
Davidoff, West, Gauloises Blon-
des, Drum, Golden Virginia i Ri-
zla uzupełnia silny portfel ma-
rek regionalnych i lokalnych, 
takich jak Lumbert & Butler, 
JPS, Fortuna, Gitanes, Horizon, 
Maxim i Excellence. 
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Zimowe hity FAKTU!
Kalendarz wydawniczy:

GWIAZDY – zawsze 
w piątek z FAKTEM! 

„Cud w Sokółce”  
W kioskach do 17.02!
Tylko 7,50 zł 

Album FAKTU  
„Matka Teresa z Kalkuty”  
W kioskach do 20.02!  
Tylko 18 zł!

Twój poradnik 2010 
W kioskach do 19.02!  
Tylko 6,50 zł!

„Bajkowa Akademia  
Angielskiego”  
Każdy tom to: książka,  
zeszyt ćwiczeń, naklejki  
i płyta CD.
Kolejne tomy co dwa tygodnie  
w środę. Tylko 19,90 zł!

„Bajkowa Akademia 
Angielskiego” 
Każdy tom to: książka, 
zeszyt ćwiczeń, naklejki 
i płyta CD.
Kolejne tomy co dwa tygodnie Kolejne tomy co dwa tygodnie 
w środę. Tylko 19,90 zł!

„Bajkowa Akademia 
Angielskiego” 
Każdy tom to: książka, 
zeszyt ćwiczeń, naklejki 
i płyta CD.
Kolejne tomy co dwa tygodnie Kolejne tomy co dwa tygodnie 
w środę. Tylko 19,90 zł!

NOWOŚĆ! 
Saga „Córka morza”  
6. tom w sprzedaży  
już od 5.02.2010!  
Kolejne tomy zawsze  
w piątek. Tylko 9,90 zł!

FAKT TV – zawsze 
w czwartek z FAKTEM! 

NOWOŚĆ!
Saga „Córka morza” 
6. tom w sprzedaży 
już od 5.02.2010! 
Kolejne tomy zawsze 
w piątek. Tylko 9,90 zł!

„Biblia rodzinna” 
W kioskach do 18.02!
Tylko 59 zł! 
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Czy g³osem mo¿na napisaæ 
SMS-a?

Tak, jest to już możliwe. Polski Oran-
ge udostępnił do bezpłatnego testowania 
nową usługę – Głosem SMS.

Głosem SMS to oferta dla wszystkich, 
którzy nie chcą pisać SMS-a na klawia-
turze telefonu. Zamiast tego można za-
dzwonić, nagrać co się chce, a potem 
nagranie zostanie przerobione na SMS-a 
i w takiej formie wiadomość trafi do ad-
resata.

Usługę można testować za darmo do 
5 lutego 2010 roku, w godzinach od 8 
do 18. Wiadomości nagrane w innych 
godzinach będą dostarczane adresatom 
następnego dnia. Nagranie nie powinno 
trwać dłużej niż minutę, ani zawierać 
więcej niż 640 znaków. Po zakończeniu 
testów każdy uczestnik proszony jest 
o wypełnienie krótkiej ankiety.

Czy za ³adowanie komórki 
mo¿na straciæ pracê?

Niestety, okazuje się, że tak. Pewien 
niemiecki pracownik stracił pracę, bo na 
stanowisku pracy ładował własny telefon 
komórkowy. Kosztowało to pracodawcę 
0,014 eurocenta, czyli około 0,05 grosza.

Prąd na taką sumę „połyka” podczas 
ładowania pusty akumulator telefonu 
komórkowego – tak wynika z wylicze-
nia eksperta dla gazety Süddeutsche Ze-
itung, która opisała to zdarzenie.

Pracodawca zarzucił także zwolnione-
mu pracownikowi fotografowanie miejsca 
pracy, co miało być zabronione. Można 
by mówić o szpiegostwie gospodarczym, 
gdyby nie to, że pochodzący z Pakistanu 
Mohammed Sheikh wykonywał proste 
uszczelki. Zdjęcia zrobił dla swojego pię-
cioletniego syna, aby mógł on zobaczyć, 
jak wygląda praca ojca.

Ciekawostki z rynku telekomunikacyjnego

Sms-y pisane 
g³osem
Czym grozi ładowanie komórki w pracy? Czy twoje dziecko może 
otrzymać rachunek za telefon na ponad 20 tysięcy dolarów? Czy głosem 
można napisać SMS-a? Ciekawe i zaskakujące informacje z rynku tele-
komunikacyjnego prezentujemy we współpracy z portalem karciarz.pl

Mohammed Sheikh przepracował 
w firmie ponad 15 lat. Ma do wyżywie-
nia pięcioosobową rodzinę, w tym trójkę 
dzieci. Zwolnienie zostało przeprowa-
dzone natychmiastowo.

Czy dziecko mo¿e otrzymaæ 
rachunek za telefon na ponad 

20 tysiêcy dolarów?
Pewien trzynastolatek z Kalifornii otrzy-

mał od ojca telefon działający w systemie 
abonamentowym. I to był błąd. Tatuś musi 
teraz zapłacić rachunek w wysokości 21 
917 dolarów (prawie 65 tysięcy złotych)!

Ojciec zapomniał, że plan abonamen-
towy nie obejmuje oglądania plików vi-
deo na YouTube. Syn zaś ściągnął przez 
miesiąc danych za ponad 21 tysięcy do-
larów. „Nie powinni dopuścić, aby to się 
stało" – skwitował krótko ojciec.

Po ukazaniu się informacji o tym fak-
cie m.in. w programie telewizyjnym Good 
Morning America, operator komórkowy 
Verizon obiecał pokryć całą kwotę.

Jako serwis dla „karciarzy”, czyli użyt-
kowników telefonów pre-paid, sugeruje-
my wszystkim rodzicom zakup telefonów 
na kartę – wtedy na sto procent unikną 
zaskakująco wysokiego rachunku…

Czy nale¿y p³aciæ abonament 
za radio w komórce?

Niektóre telefony komórkowe mają 
już wbudowaną możliwość odbioru ra-
dia i TV. Czy zatem trzeba płacić za nie 
abonament radiowo-telewizyjny?

Redakcja karciarz.pl zapytała o to 
dział prawny Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji (KRRiT). Na szczęście odpo-
wiedź brzmi: „NIE”!

Przypomnijmy, że miesięczna opłata 
abonamentowa wynosi obecnie: 5,30 zł 
za używanie odbiornika radiowego; 17 zł 
za używanie odbiornika telewizyjnego 
lub telewizyjnego i radiowego. Zatem tyle 
„oszczędzamy" na abonamencie, oglądając 
telewizję lub słuchając radia w komórce.

Tyle szczęścia, co Polacy, nie ma mają 
Szwedzi, którzy są tak bardzo dumni ze 
swojego Erricsona. Radiotjänst, czyli tam-
tejsza KRRiT, zapowiedziała właśnie, że 
myśli nad wprowadzeniem abonamentu 
RTV dla użytkowników komórek i kom-
puterów. Twierdzi, że dotychczasowy sys-
tem abonamentu RTV jest przestarzały.

Więcej ciekawostek na karciarz.
pl (lub karciarz.mobi w wersji mo-
bilnej na telefon komórkowy) .
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Total Poland
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TABLETKI PRZECIWBÓLOWE TABLETKI NA GARD�O I
KASZEL

PREPARATY WITAMINOWE TABLETKI GASTRYCZNE

HIPERMARKETY>2500 SUPERMARKETY<2500 DU�E SKLEPY SPO�YWCZE �REDNIE SKLEPY SPO�YWCZE
MA�E SKLEPY SPO�YWCZE SKL. WINNO-CUKIERNICZE KIOSKI STACJE BENZYNOWE

W najnowszym raporcie firmy 
Nielsen wzięto pod uwagę 
sprzedaż preparatów witami-

nowych, tabletek przeciwbólowych, na 
gardło i kaszel (do ssania) oraz tabletek 
gastrycznych. Z badań wynika, że pod 
względem wartości sprzedaży rynek ten 
zmienił się w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
w niewielkim stopniu.

– W porównaniu do okresu od grud-
nia 2007 do listopada 2008 sprzedaż 
produktów OTC wzrosła jedynie o 0,8%, 
jednak w wartościach bezwzględnych 

Polacy wydaj¹ coraz wiêcej na leki OTC

Tabletki    
    w górê
Rośnie rynek produktów leczniczych sprzedawanych bez recepty 
(OTC). W ciągu 12 miesięcy – od grudnia 2008 do listopada 2009 – Po-
lacy wydali na nie 480 milionów złotych, o 3 miliony więcej niż w ana-
logicznym okresie roku poprzedniego. Co ciekawe, spadła sprzedaż 
tabletek przeciwbólowych i gastrycznych. Większość tych produktów 
jest najchętniej kupowana w tradycyjnych sklepach.

było to o ponad 3 miliony złotych więcej. 
Wartość rynku produktów OTC osiągnę-
ła ponad 480 milionów złotych – mówi 
Piotr Wojtaś z firmy badawczej Nielsen.

Zwiększyła się sprzedaż tabletek 
na gardło i kaszel – o 12,3% oraz pre-
paratów witaminowych – o 6,8%. Od-
notowano natomiast niewielki spadek 
sprzedaży leków przeciwbólowych, 
o 1,3% w porównaniu do roku poprzed-
niego (ale tu trzeba zaznaczyć, że nadal 
tabletki uśmierzające ból są najchętniej 
kupowane przez Polaków). Najmniejszą 

 OPRACOWAŁ MACIEJ TOPOLSKI

grupą produktów OTC pod względem 
wartości sprzedaży (60 milionów zło-
tych w ostatnim roku, spadek o 10,6%) 
są tabletki gastryczne.

Placówki handlu nowoczesnego, czy-
li hipermarkety i supermarkety, odpo-
wiadają jedynie za około 20% wartości 
sprzedaży produktów OTC – poza pre-
paratami witaminowymi, gdzie wyniki 
są dużo lepsze (63% wartości sprzedaży 
pochodzi z tej grupy sklepów, choć było 
to o 1,7% mniej niż w ubiegłym roku).

W handlu tradycyjnym, który jest 
niekwestionowanym liderem na ryn-
ku OTC, na znaczeniu zyskują duże 
sklepy spożywcze, które odbierają 
udziały w sprzedaży małym sklepom 
spożywczym oraz kioskom. Dla table-
tek przeciwbólowych, dla których kio-
ski w poprzednim roku wygenerowały 
12,4% wartości sprzedaży (czyli ponad 
43 miliony złotych) ostatni okres rocz-
ny związany był ze spadkiem wartości 
sprzedaży o 13,9%, dając wynik w okre-
sie grudzień 2008 – listopad 2009 nieco 
ponad 37 milionów złotych. Sprzedaż ta-
bletek gastrycznych oraz na gardło i ka-
szel spadła odpowiednio o 0,9% i 1,7%.

– Wyniki badań Nielsena pokazują bar-
dzo wyraźnie, że warto dbać o ekspozy-
cję i odpowiedni asortyment leków OTC 
w sklepie spożywczym, bo można w ten 
sposób znacząco zwiększyć sprzedaż. We 
wszystkie najbardziej popularne prepa-
raty można się zaopatrzyć w terenowych 
oddziałach Kolportera Service. Warto pa-
miętać o tym zwłaszcza zimą, gdy sprze-
daż większości tych leków jest najwyższa 
– podkreśla Krzysztof Żądło, dyrektor 
handlowy Kolportera Service.  

 HIPERMARKETY>2500

 MA£E SKLEPY SPO¯YWCZE

 SUPERMARKETY<2500

 SKLEPY WINNO-CUKIERNICZE

 DU¯E SKLEPY SPO¯YWCZE

 KIOSKI

 ŚREDNIE SKLEPY SPO¯YWCZE

 STACJE BENZYNOWE

Źródło: Nielsen

Sprzeda¿ leków OTC w poszczególnych kana³ach dystrybucji
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– W Polsce, w przeciwieństwie do 
innych krajów Europy Zachodniej, la-
icyzacja życia postępuje znacznie wol-
niej, ze względu na stosunkowo silne 
przywiązanie do religii katolickiej. Tak 
długo, jak młode pokolenia będą kulty-
wowały tradycyjny model rodziny, uza-
sadnione będzie wydawanie tego typu 
magazynów – mówi Norbert Jastrzębski, 
prezes zarządu Wydawnictwa Media Net 
Production (wydawca kwartalnika „Ślub 
Marzeń”). 

– Rynek prasy ślubnej jest specyficz-
ny, podobnie jak każdy rynek prasy spe-
cjalistycznej. O ile w przypadku dzien-
ników i prasy kolorowej dla masowego 
odbiorcy, spadek sprzedaży jest zjawi-
skiem widocznym, to w przypadku prasy 
specjalistycznej, czyli także ślubnej, ob-
serwujemy wahania sezonowe. Potwier-
dzają to uśrednione wyniki sprzedaży 
zarówno naszego najstarszego pisma, 
czyli „Młodej Pary od A do Z" (dwusetny 
numer wyszedł w styczniu), jak i też in-
nych tytułów – dodaje Krzysztof Popław-
ski, dyrektor sprzedaży w wydawnictwie 
Infopolis.

– Młode pary  zawsze będą poszuki-
wać odpowiedzi na nurtujące je pytania, 
w związku z tym, że śluby i wesela będą 
zawsze, a jest to jedno z najważniej-
szych wydarzeń w życiu każdego z nas. 
Dlatego moim zdaniem, szansę na rynku 
będą mieli najlepsi wydawcy, m.in. eks-
kluzywne czasopisma, w dobrej cenie, 
zawierające piękne zdjęcia i przydatne 
porady wraz z reklamą firm oferujących 
tego typu usługi – twierdzi Beata Gre-
la, account manager w wydawnictwie 
Aidcas (wydawca „Magazynu Wesele”). 

Kreacje, potrawy, tradycje

Czasopisma 
o ślubach
Co roku około 200 tysięcy par w Polsce zawiera związek małżeński. 
Specjalnie dla nich i ich najbliższych przygotowywane są czasopisma 
o tematyce ślubnej. Czy ich wydawcy odczuwają kryzys? Jak radzą 
sobie z rosnącą konkurencją ze strony Internetu?

– Ta niszowa branża o ściśle określonej 
tematyce ma szanse na rozwój, a nawet 
na daleko idącą stabilizację. Tak jest na 
przykład w USA, gdzie ukazuje się bar-
dzo dużo tytułów ślubnych i każdy ma 
swoich czytelników. 

Internet trzeba „oswoiæ”
W Internecie funkcjonuje ponad sto 

portali polskojęzycznych o tematyce 
ślubnej. Są one bardzo silną konku-
rencją dla kilku ogólnopolskich maga-
zynów ślubnych. 

– Wydawcy prasy (nie tylko ślub-
nej) nie mogą lekceważyć tego kanału 
dystrybucji, dlatego decydują się na 
udostępnianie drukowanej treści także 
w postaci elektronicznej. Nie mogąc 
powstrzymać rozwoju Internetu, 
muszą próbować go „oswoić” 
i funkcjonować w nim, nie 
rezygnując z rynku pra-
sy drukowanej, któ-
ra mimo wszystko 
jest jeszcze dość po-
pularna i potrzebna 
– stwierdza Norbert 
Jastrzębski z Media 
Net Production. – In-
ternet daje szybki 
dostęp do dużej ilo-
ści bezpłatnej wie-
dzy, więc niektórym 
może się wydawać, 
że to zaspokaja ich 
podstawowe potrzeby. 
Jednak tak nie jest. Mo-
żemy się o tym przekonać 
na przykład w trakcie bezpo-
średniego kontaktu z młodymi 

ludźmi na targach ślubnych, gdzie mają 
okazję zapoznania się z ofertą meryto-
ryczną prasy ślubnej i chętnie dokonują 
jej zakupu, mimo że mają do dyspozycji 
ogromną ilość bezpłatnych folderów. 

Zdaniem Krzysztofa Popławskiego 
z wydawnictwa Infopolis, wpływ Interne-
tu na sprzedaż czasopism o ślubach jest 
widoczny, ale tylko w pewnych obszarach. 
– Mając gazetę w ręku, można pokazać ją 
znajomym, rodzicom czy świadkom. To 
właśnie z gazetą można pójść do salonu 
i pokazać swoją wymarzoną suknię ślub-
ną – podkreśla Krzysztof Popławski.

Zdaniem Beaty Greli z wydawnictwa 
Aidcas, Internet jest konkurencją, ale 
nigdy nie zastąpi prasy, bo młode pary, 
a szczególnie kobiety, lubią oglądać zdję-
cia, na których są różne propozycje gar-
deroby ślubnej, porady, konkursy z cen-
nymi nagrodami. 

– Internet jest tylko uzupełnieniem 
prasy. Tak więc wydawcy idą z duchem 
czasu i tworzą dodatkowo ślubne 
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w postaci elektronicznej. Nie mogąc 
powstrzymać rozwoju Internetu, 
muszą próbować go „oswoić” 
i funkcjonować w nim, nie 
rezygnując z rynku pra-

pularna i potrzebna 

może się wydawać, 
że to zaspokaja ich 
podstawowe potrzeby. 
Jednak tak nie jest. Mo-
żemy się o tym przekonać 
na przykład w trakcie bezpo-
średniego kontaktu z młodymi 
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portale w połączeniu z ich tytułami ślub-
nymi – stwierdza Beata Grela. 

Rynek podzielony?
Choć kryzys na rynku prasowym jest 

faktem, wydawcy cały czas próbują zain-
teresować czytelników nowymi tytułami. 
Czy tak będzie także w segmencie czaso-
pism o tematyce ślubnej?

– W dziesięcioletniej historii magazynu 
„Ślub Marzeń” pojawiło się kilku graczy 
próbujących zagospodarować fragment 

tego rynku. Jednak udało się to zaledwie 
jednemu z nich. Jest to specyficzny rynek, 
który trzeba poznać i starać się na bieżąco 
zaspokajać jego potrzeby, przystosowu-
jąc się do zmieniających się warunków 
– twierdzi Norbert Jastrzębski. – Ograni-
czona ilość potencjalnych reklamodaw-
ców na tym rynku powoduje, że tylko 
nieliczni mają szansę na nim przetrwać. 
Takie próby, zakończone jednak niepo-
wodzeniem, podejmowały duże i bardzo 
duże koncerny wydawnicze, zarówno kra-
jowe, jak i zagraniczne. Nie można w stu 
procentach wykluczyć podejmowania 
tego typu wysiłków przez nowych graczy. 
Wydaje się jednak, że nie mają szansy po-

wodzenia ci, którzy liczą na szybki 
i łatwy zysk. 

– Obserwowaliśmy już wej-
ścia różnych wydawców, także 

dużych. Wycofali się jednak, 
najprawdopodobniej z po-
wodu niskiej rentowności 
i sporych kłopotów z eg-
zekwowaniem należności. 
I nie dziwi nas to zbytnio, 
bo w branży wydawniczej 
są o wiele lepsze tematy, 
takie jak: budownictwo 

czy komputery. A branża 
ślubna? Jest niestety tylko 

pozornie atrakcyjna – dodaje 
Krzysztof Popławski. – Tytuły są 

w stanie prosperować, gdy mają 
odpowiednio duże wpływy od rekla-

modawców. A w tej branży cięcia i tak 
skromnych budżetów są niestety duże.

Zdanie swoich przedmówców w pełni 
podziela Beata Grela: – Zawsze jest ktoś, 
kto chce „uderzyć” z czymś nowym, ale 
ten rynek jest dość trudny i specyficz-

ny. Klienci są lokalni, a ich budżety 
skromniejsze niż dużych graczy 

rynkowych.

Ekspozycja równa siê 
sprzeda¿!

Wszyscy  wydawcy 
czasopism o ślubach 
zgodnie twierdzą, że 
ich sprzedaż mogłaby 

znacznie wzrosnąć, gdy-
by były lepiej ekspono-

wane. Tymczasem w wielu 
przypadkach czasopisma z tego 

segmentu są „schowane” przed wzro-
kiem potencjalnych klientów.

– Chcąc udowodnić postawioną przez 
nas tezę, że w salonach prasowych ma-
gazyny ślubne mogą się dobrze sprze-
dawać, poprosiliśmy zaprzyjaźnionych 
sprzedawców z 15 punktów sprzedaży 
prasy o to, aby umieścili magazyn „Ślub 
Marzeń” w bliskiej odległość od kasy. Na 

efekty nie trzeba było czekać zbyt długo, 
gdyż po kilku dniach sto procent nakła-
du sprzedawało się bez najmniejszego 
problemu w 13 na 15 kiosków z prasą 
– mówi Norbert Jastrzębski.

– Tego typu czasopisma niewątpliwie 
są najchętniej kupowane w tych punk-
tach sprzedaży, w których są dobrze 
wyeksponowane. I nie chodzi tylko o to, 
jak zaaranżowany jest sklep czy kiosk, 
ale także jak sprzedawca dba o porządek 
na półkach – dodaje  Krzysztof  Popław-
ski. – Dlatego uważamy, że rola sprze-
dawcy detalicznego jest kluczowa, choć 
niestety chyba trochę niedoceniana. Na 
podstawie wieloletnich obserwacji i zbie-
ranych informacji możemy z całą odpo-
wiedzialnością stwierdzić, że aktywny 
sprzedawca może zwiększyć sprzedaż 
tytułu ponad trzykrotnie.

Dodatki, promocje, imprezy
Wydawcy czasopism o ślubach zgod-

nie twierdzą, że w ich segmencie rynku 
dodatki w postaci płyt DVD czy innych 
prezentów dla czytelników nie mają racji 
bytu. Chcą natomiast przyciągnąć klien-
tów dodatkami o pokrewnej tematyce 
i reklamować się przy okazji wydarzeń 
telewizyjnych oraz targów.  

– Magazyn „Ślub Marzeń” będzie sta-
rał się przyciągnąć do siebie potencjalne-
go czytelnika m.in. tworzeniem nowych 
dodatków tematycznych, podejmujących 
zagadnienia okołoślubne, takie jak na 
przykład „Moda Marzeń” (moda wizyto-
wa), „Podróże Marzeń” (podróże poślub-
ne, ślub za granicą). Będziemy również 
rozwijać część merytoryczną, artykułów 
redakcyjnych, pisanych przez fachow-
ców w swojej branży oraz publikować 
artystyczne sesje zdjęciowe z udziałem 
profesjonalnych modeli – wylicza Nor-
bert Jastrzębski.

Krzysztof  Popławski z wydawnictwa 
Infopolis obiecuje jeszcze lepsze do-
pasowanie oferty prasowej do potrzeb 
czytelników. – Nie planujemy wprowa-
dzenia żadnych nowych tytułów. Rozwi-
jamy inne obszary działalności i znaczną 
część środków finansowych przeznacza-
my na przeorganizowanie działu handlo-
wego firmy. Ma się on zajmować m.in. 
importem i handlem hurtowym suknia-
mi ślubnymi oraz dodatkami. I na szczę-
ście, będziemy je mieli gdzie skutecznie 
reklamować – stwierdza Krzysztof Po-
pławski.

– „Magazyn Wesele” skupia się na 
promocji medialnej, m.in. poprzez udział 
w różnego typu imprezach popularyzu-
jących marki ślubne, programach tele-
wizyjnych i targach, także za granicą 
– dodaje Beata Grela.  

jowe, jak i zagraniczne. Nie można w stu 
procentach wykluczyć podejmowania 
tego typu wysiłków przez nowych graczy. 
Wydaje się jednak, że nie mają szansy po-

wodzenia ci, którzy liczą na szybki 
i łatwy zysk. 

Krzysztof Popławski. – Tytuły są 
w stanie prosperować, gdy mają 

odpowiednio duże wpływy od rekla-
modawców. A w tej branży cięcia i tak 
skromnych budżetów są niestety duże.
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Polski oddzia³ wydaje przede wszystkim ma-
gazyny kobiece, czasopisma o charakterze ro-
dzinnym oraz poradnikowym. Edipresse Polska 
jest obecnie w czo³ówce firm wydawniczych 
w kraju. W portfolio Edipresse Polska s¹:

„VIVA!” – dwutygodnik, który w szczególny 
sposób ³¹czy kulturê popularn¹ z kultur¹ 
wysok¹. Na bie¿¹co śledzi, co siê dzieje 
w świecie polityki, kultury i showbiznesu, 
a tak¿e zagl¹da za kulisy wydarzeñ. Pisz¹c 
o aktorach, artystach, ludziach sukcesu, poli-
tykach, opowiada o ich ¿yciu prywatnym, na-
miêtnościach, pasjach, ¿yciowych 
doświadczeniach. Czêsto tylko 
w „VIVIE!” decyduj¹ siê opowie-
dzieæ o mi³ości czy dramacie roz-
stania, o samotności albo wielkim 
szczêściu, o nieszczêśliwym dzie-
ciñstwie i radościach macierzyñ-
stwa. „VIVA!” to te¿ niezwyk³e sesje 
zdjêciowe. 

„Party. ¯ycie gwiazd” – to dwutygodnik 
o gwiazdach, który zadebiutowa³ na rynku 
w 2007 roku. To pierwszy elegancki magazyn 
typu people, który, jak ¿aden inny magazyn 
w Polsce, opowiada historie gwiazd najpierw 
zdjêciami, potem s³owami. Si³¹ „Party” s¹ au-
tentyczne, niepozowane zdjêcia i layout u³a-
twiaj¹cy śledzenie historii nimi opowiadanych. 
Zdjêcia w „Party” maj¹ charakter reporterski, 
pokazuj¹ prawdê o ¿yciu gwiazd.

„Przyjació³ka” – to poradnik numer 1 w Polsce, 
a w nim wszystko o modzie, urodzie, pielêgna-
cji, s³awnych ludziach, zdrowiu, psychologii, 
kuchni, a tak¿e najlepsze przepisy, porady 
prawne i wzruszaj¹ce historie z ¿ycia wziête.

„Pani Domu” – to jeden z najpopularniej-
szych w Polsce dwutygodników o charakte-
rze poradnikowym. To magazyn, w których 
czytelniczka znajdzie szeroki wachlarz porad 
dotycz¹cych dbania o dzieci, zdrowie, urodê, 

„Przedszkolak” – jedyne na polskim rynku 
pismo dla rodziców starszych dzieci. Znajd¹ 
oni w nim odpowiedzi na wszystkie pytania 
dotycz¹ce maluchów w wieku od 3 do 6 lat, 
rady m.in. jak wybraæ dobre przedszkole, co 
zrobiæ, gdy maluch go nie polubi³, kiedy war-
to zapisaæ kilkulatka na dodatkowe zajêcia 
(co bêdzie lepsze: angielski, tenis czy gra na 
pianinie), co powinno siê znaleźæ w diecie 
starszaków, jak sobie radziæ z nieśmia³ości¹ 
dziecka lub nadmiarem jego energii.

„Twój Maluszek” – jest „domowym pediatr¹”, 
pismem, w którym m³oda mama b³yskawicznie 
znajdzie rozwi¹zanie drêcz¹cych j¹ codziennie 
problemów. Zawiera proste i praktyczne infor-
macje, bo w³aśnie takich m³oda mama naj-
bardziej potrzebuje. Dla wielu kobiet to jedyna 
szansa na kontakt z najlepszymi specjalistami.

„Bêdê mam¹” – poradnik dla kobiet w ci¹¿y. 
Krok po kroku o ci¹¿y, porodzie i pielêgnacji 
dziecka w pierwszych tygodniach jego ¿ycia.

„Mamy radz¹ mamom” – poradnik, na ³a-
mach którego mamy dziel¹ siê swoim do-
świadczeniem zwi¹zanym z ci¹¿¹, porodem 
i wychowaniem dziecka. Nikt nie zrozumie 
mamy tak dobrze, jak druga mama. Nikt nie 
poradzi mamie lepiej ni¿ druga mama, która 
prze¿y³a podobny k³opot. Dlatego w³aśnie 
stworzyliśmy pismo, w którym publikujemy listy 

napisane przez czytelniczki – praw-
dziwe mamy. Znajdziesz w nim 
prawdziwe, ciekawe, wzruszaj¹ce 
historie oraz prawdziwe, sprawdzo-
ne przez autorki listów rady.

„Dom & Wnêtrze” – to elegancki 
i wszechstronny miesiêcznik, w któ-
rym czytelnik znajdzie inspiracje 
dotycz¹ce budowy domów oraz 

aran¿acji wnêtrz. W magazynie prezentowa-
ne s¹ produkty najbardziej presti¿owych firm 
wnêtrzarskich, pracownie architektoniczne, 
najlepsze sklepy oraz oryginalne pomys³y na 
w³asny dom czy mieszkanie. 

„Uroda” – Beauty Expert jest inspiruj¹cym 
i atrakcyjnym przewodnikiem po świecie urody. 
W dynamiczny, interaktywny sposób prezentuje 
najnowsze trendy, style gwiazd, nowości ko-
smetyczne i najbardziej praktyczne porady. Jest 
przebojowa i zabawna. Zawsze wiarygodna. 
Odpowie nawet na najbardziej k³opotliwe czy 
wstydliwe pytania. Dziêki niej ka¿da dziewczy-
na mo¿e b³yskawicznie zamieniæ siê w osza³a-
miaj¹c¹, seksown¹, piêkn¹ kobietê.

„VIVA! Moda” – ekskluzywny magazyn, in-
formuj¹cy o najnowszych trendach ze świa-
towych wybiegów mody.

OPRAC. MACIEJ TOPOLSKI

ABC rynku prasowego

Wydawnictwo 
Edipresse
Edipresse Polska to czêśæ du¿ego, miêdzynarodowego koncernu wydawniczego 
Groupe Edipresse z ponad stuletni¹ tradycj¹, publikuj¹cego przede wszystkim 
dzienniki i magazyny. Edipresse inwestuje tak¿e w nowe technologie, pozwalaj¹-
ce na dystrybucjê treści kana³ami elektronicznymi.

dom oraz informacje prawne i finansowe. 
Rozbudowany dzia³ kulinarny dostarcza wielu 
inspiracji, pomys³ów na codzienne gotowanie, 
a tak¿e wykwintne przyjêcia. Dwutygodnik ofe-
ruje równie¿ ciekawe reporta¿e.

„Vita” – miesiêcznik, najpopularniejszy w Pol-
sce magazyn promuj¹cy zdrowy styl ¿ycia. To 
setki rad i wskazówek, jak ¿yæ pe³niej i rado-
śniej. Jak utrzymaæ dobr¹ kondycjê, świetnie 
wygl¹daæ i dobrze siê czuæ. Czytelnicy, pytani 
o autorytet w sprawach zdrowia, stawiaj¹ „Vi-
tê” na drugim miejscu, zaraz po lekarzu.

Ponadto w segmencie znajduje siê szeroki 
wachlarz pism typu „true stories” – „Cienie 
i blaski”, „Prawdziwe ¿ycie”, „Uczucia i tê-
sknoty”, „Sekrety serca”, „Zawsze mi³ośæ”. 
Znaleźæ w nich mo¿na historie zwyk³ych lu-
dzi, opowiadania o „¿yciowych” sprawach, 
bliskich ka¿demu z nas.

„Mamo, to ja” – najpopularniejszy magazyn 
dla rodziców w Polsce. To pismo tworzone dla 
m³odych mam przez m³ode mamy. £¹cz¹ nas 
podobne doświadczenia, zadajemy sobie te 
same pytania, mamy identyczne problemy, 
dylematy, w¹tpliwości jak wszyscy rodzice.  

„Twoje dziecko” – jedyny miesiêcznik dla 
rodziców polecany przez Instytut Matki 
i Dziecka. Umiejêtnie ³¹czy nowoczesnośæ 
z doświadczeniem i polsk¹ tradycj¹. Śledzi 
najnowsze osi¹gniêcia medycyny, psycholo-
gii i dietetyki, pomagaj¹c debiutuj¹cym rodzi-
com lepiej rozumieæ i wychowywaæ dziecko. 
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S³aby listopad dla tygodników 
poradnikowych

Wszystkie tygodniki poradnikowe 
dla kobiet sprzedawały się w listopadzie 
ubiegłego roku gorzej niż w tym samym 
miesiącu 2008. Najwięcej straciło „Naj” 
– wynika z danych Związku Kontroli 
Dystrybucji Prasy.

Najwyższe średnie rozpowszech-
nianie płatne razem w listopadzie mia-
ła „Chwila dla Ciebie” (Wydawnictwo 
Bauer) – 293 045 egzemplarzy (spadek 
o 11,06% w porównaniu z listopadem 
2008). Kolejne były: „Pani Domu” (od 2 
listopada 2009 należy do Edipresse Pol-
ska SA) – 225 127 egzemplarzy (spadek 
o 12,94%) i „Naj” (G+J Polska) – 142 855 
egzemplarzy (spadek o 53,7%).

PRESSERWIS

„Angora”,  
„Gośæ Niedzielny”  

i „Tygodnik Powszechny”  
poprawi³y sprzeda¿

W listopadzie 2009 roku wszystkie 
tygodniki opinii sprzedawały się gorzej 
niż w tym samym miesiącu rok wcze-
śniej. Wzrost odnotował tygodnik „An-
gora” i dwa tygodniki katolickie – wynika 
z danych Związku Kontroli Dystrybucji 
Prasy.

W listopadzie ubiegłego roku naj-
wyższe średnie rozpowszechnianie 
płatne wśród tygodników opinii miała 
„Polityka” („Polityka” Spółdzielnia Pracy) 
– 137 939 egzemplarzy (spadek o 9,19% 
w porównaniu z listopadem 2008). 
Na drugim miejscu znalazł się „New-
sweek Polska” (Axel Springer Polska)  
– 113 850 egzemplarzy (spadek o 3,52%), 
a na trzecim „Wprost” (AWR „Wprost”) – 
83 544 egzemplarze (spadek o 18,47%). 
Kolejne były: „Przekrój” (Wydawnictwo 
„Przekrój”) – 47 134 egzemplarze (spa-
dek o 13,67%) oraz „Przegląd” (Towarzy-

stwo Wydawnicze i Literackie) – 21 545 
egzemplarzy (spadek o 7,66%).

Średnie rozpowszechnianie płatne 
tygodnika „Angora” (Wydawnictwo We-
sta-Druk Mirosław Kuliś) publikującego 
przedruki z prasy polskiej i zagranicznej 
wyniosło 335 212 egzemplarzy (wzrost 
o 11,57%), a tygodnika „Forum” („Polity-
ka” Spółdzielnia Pracy) z przedrukami 
z prasy zagranicznej – 18 294 egzempla-
rze (spadek o 1,17%).

Wśród tygodników katolickich w li-
stopadzie ubiegłego roku dwa tytuły 
poprawiły wyniki. Były to: „Gość Nie-
dzielny” (Wydawnictwo Kurii Metropo-
litalnej „Gość Niedzielny”) – 137 232 eg-
zemplarze (wzrost o 1,84%) i „Tygodnik 
Powszechny” (Tygodnik Powszechny) 
– 22 091 egzemplarzy (wzrost o 16,24%). 
„Przewodnik Katolicki” (Drukarnia 
i Księgarnia św. Wojciecha) z wynikiem 
28 185 egzemplarzy stracił 2,63% w sto-
sunku do listopada 2008 roku.

PRESSERWIS

„CD Action” promuje  
odświe¿on¹ formu³ê  

i wydanie z grami
Wydawnictwo Bauer rozszerzyło for-

mułę i odświeżyło szatę graficzną mie-
sięcznika „CDAction”.

Od numeru lutowego magazyn zaj-
muje się nie tylko grami na komputery 
PC, ale też na konsole (X Box 360 i Play-
Station 3). Stałe sekcje zyskały nową 
formułę, najbardziej zmodyfikowano 
„Action Redaction” i „Na Luzie”.

Z pisma zniknął dział „Game Walker”, 
a pojawił się dział „Publicystyka”. Ponad-
to wprowadzono nowy układ treści pi-
sma i odświeżono jego szatę graficzną. 
Nie zmieniła się natomiast objętość (132 
strony) ani cena miesięcznika (14,99 zł). 
Do odświeżonego numeru dołączono 
płytę DVD z pełną wersją premierowej 

gry akcji „Ninja Blade”, grą przygodową 
„So Blonde: Blondynka w opałach” oraz 
strategiczną „Imperium Romanum”.

Wydanie lutowe wspiera kampania 
reklamowa w telewizji (TVP, Polsat, TVN). 
Średnie rozpowszechnianie płatne „CD 
Action” od stycznia do października 2009 
roku wyniosło 86 563 egzemplarze.

PRESSERWIS

Ksi¹¿ka Domagalik  
i Wiśniewskiego z lutow¹ 

i marcow¹ „Pani¹”
Pierwsza część książki Małgorzaty 

Domagalik i Janusza L. Wiśniewskiego 
pt. „188 dni i nocy” zostanie dołączona 
do lutowego numeru miesięcznika „Pani” 
(Wydawnictwo Bauer). Druga część uka-
że się wraz z wydaniem marcowym. 
Książka jest zapisem mailowych rozmów 
pisarza, autora m.in. „Samotności w sie-
ci”, i redaktor naczelnej „Pani”. Lutowy 
numer miesięcznika będzie kosztował 
9,90 zł (cena bez dodatków to 7,70 zł).

Wydanie wesprze promocja w radiu 
i prasie. Średnie rozpowszechnianie 
płatne razem „Pani” od stycznia do paź-
dziernika 2009 roku wyniosło 114 029 
egzemplarzy (dane ZKDP).

PRESSERWIS

„Kobieta i ¯ycie”  
z now¹ rubryk¹ kulinarn¹  

do kolekcjonowania
Dziesięciostronicowy dodatek ku-

linarny do wycięcia i kolekcjonowania 
pt. „Rodzinne obiady na cały miesiąc” 
wprowadzono od lutowego numeru do 
miesięcznika „Kobieta i Życie” (Wydaw-
nictwo Bauer).

Nowa rubryka jest autorskim po-
mysłem redakcji. Ma formę kalendarza 
kulinarnego na konkretny miesiąc. Czy-
telniczki znajdą tam przepisy na tanie 
i szybkie obiady na każdy dzień mie-
siąca, listy zakupów miesięcznych i ty-
godniowych, a także informacje o naj-
ważniejszych sezonowych produktach 
i porady ułatwiające codzienne żywienie 
rodziny. Tematyka kulinarna zajmuje te-
raz w miesięczniku 22 strony. Cena pi-
sma nie zmieniła się (1,50 zł).

Wprowadzeniu nowego działu to-
warzyszy kampania reklamowa w te-
lewizji (TVP 1, TVP 2, TVN, Polsat).  
Średnie rozpowszechnianie płatne 
razem „Kobiety i Życia” od stycznia 
do października 2009 roku wyniosło  
513 993 egzemplarze (dane ZKDP) .

PRESSERWIS

A to
ciekawe
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– Jak to często bywa przy tak wielkich 
wdrożeniach, po uruchomieniu ogólno-
polskiej sieci terminali do sprzedaży 
prepaidów zdarzały się różne problemy 
– wspomina Sławomir Borkowski, me-
nadżer ds. rozwoju Kolportera Service. 
– W pierwszych tygodniach, a nawet 
miesiącach ze strony operatorów telefo-
nii komórkowej pojawiały się utrudnie-
nia w dostępie do kodów. Aby zapewnić 
klientom ich dostępność w dopiero co 
zainstalowanych terminalach, dystrybu-
torzy musieli niejednokrotnie wykazać 
się kreatywnością, a czasem sprytem. 
Sytuacje, w których pracownice naszej 
firmy musiały zdrapywać farbę z zawie-
rających doładowania kart „zdrapek”, 
aby wprowadzić kody do komputera, 
w pierwszych miesiącach funkcjonowa-
nia sieci zdarzały się kilkakrotnie.

Przypomnijmy, jak i dlaczego termi-
nale trafiły na polski rynek. Telefony 
komórkowe bez abonamentu, czyli tak 
popularne dziś prepaidy, doładowywane 
kartami „zdrapkami” pojawiły się w Pol-
sce w 1998 roku. Niedługo po rynkowym 
debiucie operatorzy zaczęli wprowadzać 
doładowania do sprzedaży poza własną 
siecią dilerską, poprzez dystrybutorów. 
Pierwsza w Polsce tego typu umowa zo-
stała zawarta pomiędzy PTK Centertel 
a Kolporterem Service. Początkowo 
Kolporter Service dostarczał do 
punktów sprzedaży karty „zdrap-
ki” i zestawy startowe, potem na-
stąpiło rozszerzenie umowy o do-
stawy zestawów z telefonami. 

– Największy biznes był jednak 
na „zdrapkach”, początkowo upusty dla 

Jak powsta³a najwiêksza polska sieæ
do³adowañ prepaidowych

Terminal zamiast 
„zdrapek”
Dość komicznie wyglądały pracownice komisyjnie zdrapujące zabez-
pieczającą farbę z setek tradycyjnych kart „zdrapek”, a ponieważ jest to 
zajęcie czasochłonne, odbywało się to często po godzinach… Wszystko 
po to, żeby można było wprowadzić kody doładowujące telefony ko-
mórkowe do komputera pełniącego rolę magazynu dla elektronicznych 
terminali. Takie były początki największej terminalowej sieci w Polsce, 
należącej do Kolportera Service.

tej kategorii oferowane detalistom się-
gały nawet kilkunastu procent. Jednak 
w miarę wzrostów sprzedaży operato-
rzy zaczęli najpierw obniżać upusty na 
„zdrapki”, a potem promować dystrybu-
cję elektroniczną – początkowo ze wska-
zaniem na top-up, czyli doładowania bez-
pośrednie „on-line” (klient przychodzi do 
sklepu, podaje numer telefonu, dołado-
wanie następuje bezpośrednio na jego 
konto) – stwierdza S. Borkowski. – Ale 
szybko okazało się, że ta forma sprze-
daży, w której potwierdzeniem dołado-
wania jest SMS otrzymany od operatora, 
nie sprawdza się, bo opóźnienia w ich 
przesyłaniu powodują kolejki w punk-
tach sprzedaży i co za tym idzie – irytację 
klientów. 

Zdecydowanie lepiej na polskim 
rynku przyjęto inną handlową formu-
łę sprzedaży prepaidów – drukowane 

z elektronicznych terminali cyfrowe 
kody do doładowań (tzw. „off-line”). 

Ta forma sprzedaży ma wielkie zalety 
zarówno z punktu widzenia operatorów, 
dystrybutorów, jak i punktów sprzedaży: 
mniejszy koszt wdrożenia systemu sprze-
daży kodów do doładowań, oszczędności 
na logistyce, ubezpieczeniach, czasie 
i terminowości produkcji oraz dostaw, 
lepsza gospodarka zapasami, mniejsze 
ryzyko kradzieży i nadużyć. Znacznie 
korzystniejsze w porównaniu ze zdrap-
kami upusty na sprzedaż kodów miały 
nakłonić dystrybutorów do zainwesto-
wania w rozwój sieci elektronicznych 
terminali. I rzeczywiście – zaczęła się 
ona dynamicznie rozwijać w 2003 roku. 

– Kolporter Service nie wystartował 
jako pierwszy dystrybutor tego rodza-
ju doładowań. Nasi najwięksi rynkowi 
konkurenci związali się z partnerami 
oferującymi technologię, stosując róż-
ne modele biznesowe. W przeciwień-
stwie do nich postawiliśmy wtedy na 
własne technologiczne rozwiązania, od 
oprogramowania po własną produkcję 
terminali – podkreśla S. Borkowski. 
– Aby dobrze przygotować tak duże 
przedsięwzięcie, potrzebowaliśmy cza-
su, więc wystartowaliśmy nieco póź-
niej, ale w tym przypadku nie zadzia-
łało „prawo pierwszego”. Okazało się, 
że przygotowany przez nas system był 
najlepiej dostosowany do oczekiwań 
rynku, nasza oferta najlepiej dopaso-
wana do oczekiwań małych i średnich 
firm czy osób prowadzących działal-
ność gospodarczą. 

W efekcie Kolporter Service jest dziś 
właścicielem największej w Polsce sieci 
ponad 18 000 terminali i liderem na pol-
skim rynku doładowań prepaid. Firma 
ciągle rozwija swoją ofertę, proponując 
swoim partnerom nowe usługi. Obecnie 
poza doładowaniami prepaid poprzez 
terminal można obsługiwać płatno-
ści kartą płatniczą (VISA, MasterCard) 
oraz przyjmować opłaty za domowe ra-

chunki: gaz, energię, telefon itp. (BPH 
TransKasa). 

– Niedługo w naszej terminalo-
wej ofercie pojawią się kolejne 
atrakcyjne usługi – zapewnia S. 
Borkowski. 

Kolporter Service dostarcza do 
punktów sprzedaży również inne 

produkty FMCG: papierosy, napoje 
energetyczne, słodycze, parafarmaceu-

tyki i inne produkty pozaprasowe, które 
są niezbędną częścią zaopatrzenia salo-
ników prasowych, kiosków czy sklepów 
osiedlowych.  

ŻRÓDŁO: KOLTEL

 MACIEJ TOPOLSKI

Przypomnijmy, jak i dlaczego termi-
nale trafiły na polski rynek. Telefony 
komórkowe bez abonamentu, czyli tak 
popularne dziś prepaidy, doładowywane 
kartami „zdrapkami” pojawiły się w Pol-
sce w 1998 roku. Niedługo po rynkowym 
debiucie operatorzy zaczęli wprowadzać 
doładowania do sprzedaży poza własną 
siecią dilerską, poprzez dystrybutorów. 
Pierwsza w Polsce tego typu umowa zo-
stała zawarta pomiędzy PTK Centertel 
a Kolporterem Service. Początkowo 
Kolporter Service dostarczał do 
punktów sprzedaży karty „zdrap-
ki” i zestawy startowe, potem na-
stąpiło rozszerzenie umowy o do-

– Największy biznes był jednak 
na „zdrapkach”, początkowo upusty dla 

łę sprzedaży prepaidów – drukowane terminal można obsługiwać płatno-
ści kartą płatniczą (VISA, MasterCard) 
oraz przyjmować opłaty za domowe ra-

chunki: gaz, energię, telefon itp. (BPH 
TransKasa). 

– Niedługo w naszej terminalo-
wej ofercie pojawią się kolejne 
atrakcyjne usługi – zapewnia S. 
Borkowski. 

punktów sprzedaży również inne 
produkty FMCG: papierosy, napoje 

energetyczne, słodycze, parafarmaceu-
tyki i inne produkty pozaprasowe, które 
są niezbędną częścią zaopatrzenia salo-
ników prasowych, kiosków czy sklepów 
osiedlowych.  
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Jolanta Wysocka, 
Częstochowa
– Gdy przestałam pracować w przed-

szkolu, zaczęłam się zastanawiać, co 
można dalej robić. Pomysł na taki biz-
nes podsunęli mi znajomi – opowiada 
Jolanta Wysocka. – Dowodem na to, że 
była to słuszna decyzja, jest fakt, iż ra-
zem z mężem prowadzimy tę działalność 
już 15 lat. Od początku naszym dostawcą 
prasy jest Kolporter. Mamy dwa punkty, 
w których zatrudnione są – oprócz mnie 

Najlepsi kontrahenci z Czêstochowy

Ryzyko siê 
op³aci³o  
Praca to dla nich pasja, a największą zawodową satysfakcję daje im 
szerokie grono stałych klientów. Prezentujemy najlepszych kontrahen-
tów Oddziału Częstochowa Kolportera SA.

– trzy osoby, z czego dwie pracują już 
blisko 10 lat.

Czy pani Jolanta ma jakiś sprawdzo-
ny sposób na sukces?

– Przede wszystkim trzeba lubić 
pracować z ludźmi, mieć podejście do 
klientów. Trzeba umieć słuchać drugie-
go człowieka. Nieraz się zdarza, że lu-
dzie przychodzą do nas nie tylko na za-
kupy, ale żeby po prostu porozmawiać 
– mówi Jolanta Wysocka. – Znamy ich 
radości i codzienne problemy. Dzięki 
takim bardziej osobistym kontaktom 
z każdym dniem poszerza się grono 
stałych klientów.

Pani Jolanta jest bardzo zadowolona 
ze swojej pracy. Podkreśla, że jeśli po-
jawia się jakiś problem, zawsze może 
zwrócić się do swego opiekuna w Kol-
porterze SA, który pomaga pokonać 
trudności.

W swoich punktach pani Jolanta 
oferuje blisko 600 tytułów prasowych. 
Jak podkreśla, również artykuły poza-
prasowe sprzedają się dobrze. – Z za-
dowoleniem obserwuję, że oprócz ko-
lorowej prasy, najchętniej kupowane 
są gazetki dla dzieci. Oznacza to, że 
teraz młode mamy mądrzej wychowują 
dzieci, więcej czytają, pracują ze swo-
imi pociechami, rozwiązują wspólnie 
rebusy – mówi Jolanta Wysocka. – Jeśli 
chodzi o dorosłego już czytelnika, du-
żym powodzeniem cieszą się krzyżów-
ki, dobre zwłaszcza na zimowe, mroźne 
wieczory. 

Każdą wolną chwilę pani Jolanta sta-
ra się dobrze zagospodarować. Wspól-
nie z mężem lubią aktywny wypoczy-
nek – latem jeżdżą na wycieczki, zimą 

szusują na nartach. Nie zapominają też 
o kinie i teatrze. – Przecież człowiek nie 
samą pracą żyje, dlatego aby przynosiła 
ona efekty, należy pamiętać o odpoczyn-
ku – podkreśla Jolanta Wysocka. – Nie 
mam wielkich planów na przyszłość. 
Będę bardzo zadowolona, jeśli nadal 
moje życie zawodowe i osobiste będzie 
się układać tak dobrze, jak do tej pory. 

Renata Rybak, 
Częstochowa
– Punkt w osiedlowym pasażu han-

dlowym, którego jestem właścicielką, 
prowadzę od kwietnia 2009 roku. Wte-
dy to przejęłam go od mojej ówczesnej 
szefowej, która postanowiła zakończyć 
swoją działalność – mówi. – Ta decyzja 

dała mi możliwość znalezienia dobrej, 
satysfakcjonującej pracy. 

Pani Renata przyznaje, że nie ma ja-
kiejś specjalnej recepty na handlowy 
sukces. Stara się cieszyć każdym dniem 
i jak najlepiej wykonywać swoją pracę. 
Zawsze myśli pozytywnie. – Satysfakcja 
z pracy jest funkcją równowagi między 
zainwestowanym czasem,  doświadcze-
niem, zaangażowaniem, a tym, jakie są 
jej wyniki lub co się w zamian otrzymuje 
– mówi Renata Rybak. – Mnie ogromną 

 KARINA ZAWADZKA

– Nieraz się zdarza, że ludzie przychodzą do 
nas nie tylko na zakupy, ale żeby po prostu po-
rozmawiać – mówi Jolanta Wysocka

– Satysfakcja z pracy jest funkcją równowagi 
między zainwestowanym czasem,  doświad-
czeniem, zaangażowaniem, a tym, jakie są jej 
wyniki lub co się w zamian otrzymuje – mówi 
Renata Rybak
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radość sprawia poszerzające się wciąż 
grono stałych klientów. Dzięki nim wi-
dzę sens wykonywanej pracy, która nie 
tylko zabezpiecza mnie materialnie, ale 
sprawia mi dużą radość. To dowód na 
to, że można połączyć przyjemne z po-
żytecznym.

W jej punkcie handlowym od wielu 
lat zdecydowanie najlepiej sprzedają się: 
prasa, chemia oraz kosmetyki. 

Hobby pani Renaty to czytanie. W każ-
dej wolnej chwili zagląda nie tylko do 
książek, lecz bardzo chętnie przegląda 
też prasę, w tym „Naszego Kolportera”. 

– Powszechnie wiadomo, że jednym 
z motorów działań człowieka jest dąże-
nie do samorealizacji. Dlatego i ja chcia-
łabym się dalej rozwijać. A prywatnie? 
Jak każda kobieta, marzę o domku, 
a przede wszystkim o powiększeniu ro-
dziny – stwierdza Renata Rybak.

Elżbieta Kwiatkowska,
Częstochowa
– Od kilku lat jestem na emeryturze. 

Wcześniej pracowałam w szkole jako 
nauczycielka. Zawsze dużo się działo 
w moim życiu. Jestem osobą aktywną, 
dlatego poszukiwałam zajęcia, które wy-
pełniłoby mi dzień i sprawiło, że nadal 
będę potrzebna – podkreśla pani Elżbie-
ta. – Dlatego zdecydowałam się na uru-
chomienie własnej działalności. A przy 
okazji dorabiam do emerytury.

W branży prasowej pani Elżbieta 

pracuje od końca grudnia 1998, 
zaś z Kolporterem współpracuje 
od 2005 roku. Za swój handlowy 
sukces uznaje fakt, że choć niemal 
codziennie wokół jej sklepu otwie-
rane są nowe punkty handlowe, 
ona cały czas utrzymuje się na lo-
kalnym rynku.

– Moim sukcesem są również 
stali, życzliwi klienci. To oni spra-
wiają, że praca nie jest nudna i da-
je satysfakcję – stwierdza Elżbieta 
Kwiatkowska.  

Pani Elżbieta prowadzi w dużym 
częstochowskim osiedlu sklep wie-
lobranżowy, gdzie jest wszystkie-
go po trochu.  – To swego rodzaju 
„koło ratunkowe” dla osób, które 
nagle czegoś potrzebują. Wiedzą, że 
u mnie mogą kupić niemal wszyst-
ko – mówi Elżbieta Kwiatkowska.

Swój wolny czas pani Elżbieta 
– jak każda kochająca babcia – spę-
dza z półtorarocznym wnuczkiem. 
– Pieniądze to rzecz nabyta. Dziś są, 
jutro ich nie ma. Dlatego najwięk-
szą wartością dla mnie jest zdro-
wie, by móc jak najdłużej cieszyć 
się najbliższymi – podsumowuje 
pani Elżbieta.

Mariusz Stasiak, 
Częstochowa 
– Przez 13 lat pracowałem u konku-

rencji, w „Ruchu”. Bardzo dobrze po-

znałem zasady funkcjonowania branży 
prasowej. I w końcu postanowiłem roz-
począć działalność na własny rachunek. 
Dzięki szybkim procedurom, jakie ofero-
wał Kolporter, szczęśliwie od 2006 roku 
prowadzę swój punkt – mówi Mariusz 
Stasiak. 

Pan Mariusz zgadza się w pełni z po-
wiedzeniem: „kto nie ryzykuje, ten nie 
ma”. – Życie jest zbyt krótkie, aby się 
bać. Okazuje się, że ryzyko w moim ży-
ciu się opłaciło, czego dowodem są stali 
klienci, których mam zarówno ja, jak 
i moi pracownicy – podkreśla Mariusz 
Stasiak. W jego punkcie handlowym, 
z uwagi na lokalizację na dworcu PKS, 
najlepiej sprzedają się kosmetyki oraz 
towary z „cenowej półki” 10 – 12 złotych. 
Oferowany asortyment liczy blisko 1200 
pozycji; samych tytułów prasowych jest 
ok. 750. 

Pan Mariusz przyznaje, że pracuje bez 
przerw, więc czasu na hobby czy wyjaz-
dy po prostu nie ma. – „Kto nie ma odwa-
gi do marzeń, ten nie ma siły do walki”. 
A jednym z moich największych marzeń 
jest to, by żona jak najszybciej wróciła 
z Anglii, byśmy mogli znowu być razem 
– mówi pan Mariusz. – Dlatego staram 
się jak najszybciej uporać ze wszystkimi 
problemami, by ten czas oczekiwania na 
nią skrócić do minimum.  

Jestem osobą aktywną, dlatego poszukiwałam zajęcia, które wypełniłoby mi dzień i sprawiło, że nadal 
będę potrzebna – podkreśla Elżbieta Kwiatkowska.

 – „Kto nie ma odwagi do marzeń, ten nie ma siły do 
walki” – mówi Mariusz Stasiak
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„Nasz Kolporter”: Co spowodowa-
ło, że zdecydowała się pani na taki 
biznes?

Dorota Trzonek: – Od zawsze bar-
dzo chciałam pracować na własną rękę. 
W marcu 2008 roku zdecydowałam się 
na podjęcie zupełnie nowego dla mnie 
wyzwania, jakim było prowadzenie sa-
loniku prasowego. Z perspektywy czasu 
myślę, że to był dobry ruch. 

Co dla pani oznacza wyróżnie-
nie Partner Miesiąca Października 
2009?

– To jest wyjątkowe i cenne wyróżnie-
nie. Dowód na to, że moje starania, po-
święcenie, zaangażowanie w codzienną 
pracę mają sens. Potwierdzenie, że moja 
praca ma określoną, wysoką wartość. 

Najlepszy partner Kolportera Sieci Handlowe

Klienci 
w nagrodê
Rozmowa z Dorotą Trzonek, prowadzącą salonik prasowy  
przy ulicy Uniejowskiej w Warszawie.

Trzeba pamiętać, że prowadzenie saloni-
ku prasowego to nie tylko codziennie te 
same czynności do wykonania, ale także 
emocje, które nam towarzyszą, ludzie, 
których codziennie się spotyka, relacje, 
które się z nimi buduje. To my mamy 
decydujący wpływ na to, czy praca sta-
nowi uciążliwy, męczący obowiązek, czy 
wręcz przeciwnie, będzie sprawiała nam 
przyjemność i będziemy się w niej w peł-
ni realizować. Ja właśnie tak się czuję 
– potrzebna i spełniona. 

Jaki jest pani sposób na handlo-
wy sukces?

– Mój sukces? To przede wszystkim 
zadowolenie z tego, co robię. Praca z po-
czuciem wpływu na własne otoczenie, 
dająca mi – oprócz zapewnienia sobie 

środków na utrzymanie – satysfakcję 
oraz zadowolenie z kolejnego spotka-
nia ze stałymi klientami. Nie jest ważne, 
jaką pracę wykonujemy, ale jak ją po-
strzegamy, jak się w niej czujemy, z kim 
pracujemy, jacy ludzie nas otaczają. Dla 
mnie dodatkowym, najważniejszym wy-
znacznikiem sukcesu są stale wracający 
do mnie klienci.

Co się najlepiej sprzedaje w pani 
saloniku?

– Zdecydowanie najlepiej sprzedaje 
się prasa, zarówno tygodniki, jak i dzien-
niki. Pozostały asortyment to tylko uzu-
pełnienie.

Jak spędza pani wolny czas?
– Z uwagi na duże zaangażowanie 

w swój biznes, mam mało wolnego 
czasu. Ten, który uda mi się wygospo-
darować, staram się aktywnie spędzać. 
Najczęściej biegam, ćwiczę, uprawiam 
fitness. Dla mnie jest to najlepsza forma 
regeneracji sił. 

Jakie ma pani plany na przyszłość?
– Cały czas myślę o uruchomieniu ja-

kiegoś biznesu, który będzie tylko mój. 
Jednak nie wiem, czy zdecydowałabym 
się na coś innego niż branża prasowa. 
Zobaczymy, co czas przyniesie. Na dziś 
staram się, by każdy dzień dawał mi 
szczęście, będące wypadkową wysiłku, 
odwagi i sumiennej pracy.  

ROZMAWIAŁA KARINA ZAWADZKA

LISTA PARTNERÓW 
MIESIĄCA PAŹDZIERNIKA:

Dorota Trzonek 
Warszawa, ul. Uniejowska 4

Paweł Ptak  
Kraków, ul. Pawia 5 
– Galeria Krakowska

Beata Tylec 
Lipsko, ul. Rynek 30

Bartosz Mazurkiewicz 
Gdynia, ul. Legionów 107

Paweł Matłoka  
Wągrowiec, ul. Wojska Polskiego 16

Witold Rębisz 
Nowa Dęba, ul.Jasna 3 – Biedronka

Joanna Szawica 
Dębno Lubuskie, Armii Krajowej 2/4 

Piotr Nawara 
Zagnańsk, ul. Turystyczna 90 
– LEWIATAN

Mariusz Janek 
Lublin, ul. Chemiczna 2 – OBI

Adam Kolonko 
Chorzów, ul. Wolności 

Dla mnie najważniejszym wyznacznikiem sukcesu są stale wracający do mnie klienci – mówi Dorota 
Trzonek
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Właściciel wielopoziomowego sklepu 
mówi do sprzątaczki:

– Pani Jadziu, bardzo proszę posprzą-
tać windę.

– Na każdym piętrze, szefie?

– Panie kierowniku, chciałbym z pa-
nem pogadać w trzy oczy...

– Jak to w trzy, chyba w cztery?
– Nie, tylko w trzy, bo na to, co zapropo-

nuję, jedno oko trzeba będzie przymknąć...

Wynalazca prezentuje w Urzędzie Pa-
tentowym swój wynalazek – niewielkie 
pudełeczko z dziurką:

– To jest doskonała maszyna do gole-
nia. Dzięki niej mężczyźni nie będą już 
musieli chodzić do fryzjera.

– Jak ona działa? – pyta urzędnik.
– W ten otwór mężczyzna wkłada twarz. 

W środku są dwie brzytwy, które błyska-
wicznie golą – opisuje autor urządzenia. 

– Ale przecież każdy ma inne rysy 
twarzy! – mówi pracownik urzędu.

– Tylko przy pierwszym goleniu... 
– odpowiada wynalazca.

– Panie kelner, to wino jest ciepłe! 
– denerwuje się gość w restauracji.

– To niemożliwe! Przed chwilą sam 
dolewałem do niego zimnej wody – od-
powiada kelner.

Do sklepu, w trakcie remontu, wcho-
dzi zdenerwowany klient i od drzwi 
krzyczy:

– Co to jest, co to ma znaczyć?!
Pracownik nie rozumie, o co chodzi, 

więc grzecznie pyta:
– W czym mogę pomóc?
– Co to za remonty? Dlaczego poma-

lowano cały budynek?
– Dzięki temu nasz sklep wygląda ład-

niej, schludniej, a nasi klienci będą czuli 
się lepiej.

Na co klient odpowiada: 
– Może i tak, ale tam przy bankomacie 

miałem zapisany na ścianie numer PIN 
i przez was nie mogę teraz wypłacić pie-
niędzy, bo go nie pamiętam!

– Kelner, co macie do jedzenia? – pyta 
głodny mężczyzna.

– Polecam pieczeń huzarską!
– Nie jestem żaden huzar, żebym jadł 

pieczeń huzarską! Co jest jeszcze?
– Pieczeń barania!
– Świetnie, poproszę!

Młody chłopak niechcący zatrza-
snął drzwi samochodu, zostawiając 
w środku kluczyki w stacyjce. Na 
szczęście zostawił lekko uchylone 
okno. Poszedł więc na najbliższą sta-
cję paliw, poprosił o długi drucik, za 
pomocą którego zamierzał wyciągnąć 
kluczyk. Po chwili na stację benzyno-
wą wpadł starszy mężczyzna, śmiejąc 
się do rozpuku. Ekspedient spytał, co 
go tak rozbawiło, więc pan opowie-
dział, jak nieopodal jakiś młodzienia-
szek próbował drucikiem wyciągnąć 
uwięziony kluczyk. 

– Uważam, że nie ma w tym nic 
śmiesznego. Moim zdaniem, to bardzo 
dobry pomysł. Pierwszy raz spotka-
łem tak trzeźwo myślącą młodą osobę 
– stwierdził pracownik stacji.

Na to starszy pan odparł: 
 – Owszem, pomysł jest dobry, ale nie 

jak druga osoba siedzi w środku i dyry-
guje „trochę w lewo, trochę w prawo, o, 
już prawie było”...

Ekspedientka do kierownika sklepu, 
w którym pracuje:

– Proszę wybaczyć panie kierowniku, 
ale w tym miesiącu nie dostałam premii...

– Wybaczam pani.

Kobieta pracująca wraca z zakupami 
do domu. Siaty ciężkie, ręce coraz bar-
dziej bolą. Wchodzi na klatkę schodową 
w bloku, a tu drogę zagradza jej ekshi-
bicjonista. Staje przed nią i teatralnym 
gestem rozchyla płaszcz. 

Kobieta patrząc na zboczeńca, mówi:
– O masz! Jajek nie kupiłam, muszę 

się wrócić do sklepu... 

Dziewczynka wyszła na chwilę z ko-
leżankami z domu. Po piętnastu minu-
tach dzwoni jej telefon. Mała odbiera 
słowami:

– Maaamaaa?! O cześć. A skąd wie-
działaś, że jestem w sklepie?

Ogłoszenia prasowe, czyli co i jak 
reklamują ludzie:

• Sprzedam paczkę zapałek. Działają w stu 
procentach. Sprawdzone wszystkie. 

• Pończochy! Zaprojektowane do pięk-
nych sukienek, ale tak doskonale, że 
większość kobiet nie nosi nic innego.

• Salon Kosmetyczny. Teraz masz szan-
sę przekłuć sobie uszy i zabrać dodat-
kową parę do domu!

• Mam kilka pięknych sukienek od babci 
w dobrym stanie.

• My nie drzemy Twoich ubrań w pralce. 
My robimy to ręcznie!

• Do sprzedania: antyczne biurko dla 
kobiety z grubymi nogami i dużymi 
szufladami.

Jeśli spotkało was coś śmieszne-
go, czym chcielibyście podzielić się 
z nami – napiszcie do redakcji „Na-
szego Kolportera”! Opublikujemy opi-
sy śmiesznych wydarzeń na łamach 
naszego pisma! Na autorów cieka-
wych historyjek czekają nagrody.

Humor
z okolic lady
Śmiech relaksuje i pomaga w pracy. Dlatego co miesiąc publikujemy 
dowcipy o tematyce handlowej. Do wspólnego redagowania tej rubryki 
zapraszamy wszystkich naszych czytelników – najlepsze żarty, nade-
słane na adres redakcji, zostaną nagrodzone. 

 WYBRAŁA KINGA BECK-TRACZ
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Rozwiązanie krzyżówki z nr 1/2010: STARY ZWYCZAJ NIEŁATWO PRZEMINIE. Nagrody wylosowali: główna nagroda w wysokości 300 zł: Magdalena 
Fląd - Ełk; 24 nagrody po 50 zł: Paulina Bielińska - Zelgno, Agnieszka Borowczyk - Gorzów Wielkopolski, Janusz Czugajewicz - Toruń, Regina Giemza - Nowa 
Sól, Teresa Kaczmarek – Słupsk, Marcin Kamieniarz - Tarnobrzeg, Wanda Kinasiewicz - Włocławek, Tadeusz Kołodziej - Mełno, Justyna Kopikowska - Chełm, 
Marianna Laskowska - Lublin, Katarzyna Lis - Olsztyn, Krzysztof Matysiak - Środa Wielkopolska, Anna Michałowska - Kołczyn, Krzysztof Nowak - Szczecin, 
Jadwiga Orłowska - Ełk, Helena Piórkowska - Police, Ewa Radziszewska - Maków Podhalański, Janina Selke - Sopot, Krystyna Sierka - Jaroszowiec, Krystyna 
Siuda - Bielsko-Biała, Katarzyna Sztengauzer - Otwock, Krzysztof Tekieli - Rybna, Alina Zalewska - Ostrołęka, Janina Żyta – Buczkowice.
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26.02.2010 r.
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W losowaniu nagród wezmą udział osoby, które  
w terminie do 26.02.2010 r. nadeślą prawidłowe 
rozwiązanie krzyżówek na adres redakcji: Kolporter 
Holding Sp. z o.o., ul. Zagnańska 61, 25-528 Kiel-
ce. Lista osób nagrodzonych będzie opublikowana  
w kolejnym numerze „Naszego Kolportera”, a nagrody 
zostaną wysłane pocztą w ciągu 60 dni od ukazania się  
niniejszego numeru.

Rozwiązanie krzyżówek z nr 1/2010: RÓWNINA 
(PSOTKA), KASZA GRYCZANA (UKOŚNIK od A do Ż). 

Nagrody wylosowali: główna nagroda w wysoko-
ści 500 zł: Wanda Jojko - Brzozów; 10 nagród po 50 
zł: Jacek Grzybowski - Tarnów, Zofia Kania - Katowice, 
Magdalena Kołodziej - Mełno, Jacek Małyska - Bra-
niewo, Honorata i Marcin Matras - Olesno, Małgorzata 
Oleszczuk - Czaplinek, Ewa Połajdowicz - Miączyn, Teo-
dor Szymik - Rybnik, Irena Ścisło - Rzeszów, Marzena 
Świerczyńska - Gorzów Wielkopolski.
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Podziel siê w³adz¹ 
Delegowanie uprawnień to dzielenie 

się władzą poprzez przekazywanie pra-
cownikom części zadań, decyzji i odpo-
wiedzialności. Niestety, często ta prosta 
z pozoru czynność sprawia menedżerom 
trudność. Delegowanie to bowiem także 
utrata ścisłej kontroli nad firmą i brak 
pewności co do rezultatów podejmowa-
nych zadań. Nie wszystkim szefom przy-
chodzi to łatwo, choć z praktyki wynika, 
że jeśli precyzyjnie zdefiniuje się zadania 
i oczekiwane rezultaty, większość pra-
cowników dobrze radzi sobie z przeję-
ciem obowiązków i decyzji. 

Im szybciej kierownik uświadomi 
sobie własne ograniczenia i fakt, że nikt 
nie jest w stanie efektywnie pracować, 
robiąc wszystko samodzielnie, tym szyb-
ciej firma znajdzie się na ścieżce rozwo-
ju. Ponadto, dzięki procesowi delegowa-
nia pracownicy uzyskują większy wpływ 
na firmę, co z kolei procentuje wzrostem 
ich aktywności i poczucia lojalności. 

Co można delegować? Teoria zarzą-
dzania mówi, że delegować powinno 
się przede wszystkim zadania i obszary 
rutynowe, dobrze zdefiniowane. Dzięki 
temu kierownik (czy inna osoba zarzą-
dzająca) może więcej czasu poświęcić 
na działania strategiczne i koncepcyjne. 
Przykładowo, kierownik sklepu może 
powierzyć podwładnym odbiór zamó-
wionego towaru – jego ekspozycja na 
półkach będzie przygotowana zgodnie 
z dotychczasowymi zasadami. Wystar-
czy, jeśli tylko sprawdzi końcowy efekt, 
nie musi, a nawet nie powinien kontro-
lować pracowników w trakcie wykony-
wania zadania. 

Jak zarz¹dzaæ personelem cz. II

Motywacja  
do sukcesu
Delegowanie uprawnień, ocenianie i motywowanie pracowników to 
podstawy „elementarza zarządzania” przydatnego w każdej, nawet 
najmniejszej firmie. Publikujemy dziś jego drugą część. 

Aby delegowanie było skuteczne, 
wymaga: dobrej komunikacji z perso-
nelem, dokładnego opisu, co i jak chce-
my osiągnąć, a także, w jaki sposób cel 
powinien zostać osiągnięty. Ważny jest 
także odpowiedni dobór zadań do kon-
kretnego pracownika, tak, aby każdy 
mógł wykorzystać swoje mocne strony. 
Na koniec pracy warto dokonać wspól-
nej analizy wykonania zadania, aby wy-
ciągnąć wnioski na przyszłość. A wtedy 
może okazać się, że wymarzony urlop 
stał się osiągalny.

„Połowa zmartwień tego świa-
ta wywoływana jest przez ludzi, 
którzy próbują podejmować de-
cyzje, nim zdobędą wystarcza-
jącą wiedzę, by móc te decyzje 
podejmować”.

Herbert E.Hawkes (dziekan Columbia 
College na Columbia University)

Kij czy marchewka?  
Ocena jest jednym z najważ-

niejszych procesów zarządzania 
ludźmi. W zasadzie można powie-
dzieć, że pracowników ocenia się 
stale. W każdym momencie, pod-
czas wykonywania kolejnych zadań, 
pracodawca określa swój stopień za-
dowolenia z ich pracy. Zwykle jest to 
jednak raczej wyrażenie emocji (po-
zytywnych lub negatywnych) związa-
nych z daną sytuacją, a nie działanie 
świadome, ukierunkowane na zapla-
nowany efekt. Innymi słowy, często 

szefowie złoszczą się na pracowników, 
rzadziej ich chwalą, a bardzo rzadko 
przekazują im informacje zwrotne – czyli 
informacje dotyczące zachowań, wyni-
ków pracy, sposobu komunikowania się, 
umiejętności itd., wyrażone w sposób 
obiektywny, nie nacechowany emocjami. 
Zamiast: „nie nadajesz się do tej pracy” 
można powiedzieć: „twoje umiejętności 
i kwalifikacje niestety są za niskie, dla-
tego nie radzisz sobie z powierzonymi ci 
zadaniami, na przykład wczoraj…”.

Opierając się w ocenie pracownika 
tylko na doświadczanych w relacji z nim 
emocjach, trudno o możliwość porówny-
wania wybranych zachowań, istotnych 
z punktu widzenia interesu firmy. Można 
nie zauważyć zmian, łatwo też o błędną 
ocenę. Na przykład, jeśli dana osoba czę-
ściej niż zwykle wywołuje w nas złość, 
czy zawsze oznacza to, że jest złym 
pracownikiem? A może po prostu tylko 
różni się od nas cechami temperamentu 
lub osobowości? Nie musi to wpływać 
na poziom wykonywanej pracy. A na-
wet przeciwnie – warto mieć w zespole 
kogoś, kto pomoże zobaczyć problem 
z innej strony. 

Dobrze przeprowadzona ocena pracy 
podwładnego może być bardzo skutecz-
nym narzędziem, dzięki któremu decy-
zje dotyczące na przykład awansów czy 
zmian wynagrodzenia stają się bardziej 

 MAŁGORZATA WIRECKA – ZEMSTA
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racjonalne. Ponadto informacja o tym, 
jak widziana jest jego praca, co robi do-
brze, a w jakich obszarach powinien się 
doskonalić, przekazana pracownikowi 
we właściwy sposób, może stać się istot-
nym elementem motywowania.

Jak zatem oceniać, aby motywować? 
Przede wszystkim warto pamiętać, że 
niedobrym doradcą jest działanie pod 
wpływem emocji. Jeśli są jakieś zastrze-
żenia do pracy podwładnego, lepiej po-
wstrzymać się od oceny w złości, bo 
mamy wtedy tendencję do stosowania 
uogólnień („ty zawsze wszystko ro-
bisz….”), powiększania danego wykro-
czenia („zniszczyłeś zupełnie wszyst-
ko…”) itp. Słuchający takich określeń 
pracownik łatwo stosuje metodę racjo-

nalizacji, czyli nadawania pozornie ra-
cjonalnych uzasadnień podjętych przez 
siebie decyzji i zachowań („nie mam 
zamiaru go słuchać, przecież widać, że 
w tym, co mówi, nie ma sensu, po pro-
stu chce się na mnie wyżyć”). 

Przekazując pracownikowi ocenę, 
należy rozpocząć od informacji pozy-
tywnych („przede wszystkim chciałbym 
powiedzieć ci, że jesteśmy zadowole-
ni z twojej pracy”). Następnie dobrze 
jest stosować zasadę kija i marchew-
ki, czyli unikać zasypania pracownika 
gradem nagan lub zasłodzenia pochwa-
łami. W pierwszym przypadku nega-
tywne emocje uczynią go głuchym na 
wszystkie inne informacje, w drugim 
zlekceważy ewentualne własne niedo-
ciągnięcia. Po przekazaniu oceny nie 
powinno się zostawiać pracownika sa-
memu sobie – ważne są sugestie doty-
czące zmian, jakie powinien wprowa-
dzić w swym podejściu do pracy oraz 
wskazówki, co mogłoby mu pomóc 
w poprawie rezultatów. Należy też dać 
mu szansę na przedstawienie własnych 
oczekiwań i propozycji („sądzę, że dla 
lepszego wykonywania twojej pracy, 
dobrze byłoby abyś na przykład..., co 
o tym sądzisz?”). 

Warto też zwrócić uwagę na kilka in-
nych popularnych błędów oceny. Wie-
lu kierowników ma skłonność do tak 

zwanego błędu tendencji centralnej, 
czyli oceniania pracownika w spo-
sób uśredniony („jestem z ciebie 
zadowolony, tak samo jak z innych”) 
lub do formułowania wniosków na 

podstawie jednej jego cechy („typowy 
nastolatek”). Zdarza się im także ule-
gać stereotypom („jak każdy mężczy-
zna nie umie sprzątać”), pierwszemu 

wrażeniu („od razu mi się spodobał”) 
czy efektowi kontrastu („ten to co in-
nego, nie taki jak poprzedni rozmów-
ca”).
Właściwie stosowana i wykorzysty-

wana ocena pozwala pracownikowi roz-
wijać się i dostosowywać do ocze-

kiwań firmy i kierownictwa, 
zaś dla zarządzających jest 

dobrym narzędziem mo-
tywowania i nagradzania 
podwładnych.

Motywowanie pracowników
W „nowej gospodarce" ludzie stano-

wią najważniejszy zasób, dlatego coraz 
bardziej istotne staje się wykorzystanie 
maksimum ich możliwości. Warunkiem, 
aby chcieli oni uruchomić cały swój 
potencjał, wykazać się kreatywnością 
i pełnią pomysłów, jest właściwe ich 
motywowanie – czyli proces świadome-

go i celowego oddziaływania na pracow-
ników, poprzez dostarczanie środków 
i możliwości spełnienia ich oczekiwań 
w taki sposób, aby obie strony (praco-
dawca i pracownik) odniosły korzyści. 

Motywujące jest więc wszystko to, co 
zmusza do działania i prowadzi do kon-
sekwentnej realizacji uprzednio przyję-
tych, np. przez kierownictwo, założeń. 
Jednak metod motywowania jest wiele. 
Które z nich zastosować? Najpopular-
niejsze są oczywiście metody finanso-
we. Specjaliści wypowiadają się o nich 
raczej ostrożnie. Pieniądze to motywator 
ulotny. Szybko rodzi przyzwyczajenie, ła-
two też pomieszać motywator z nagrodą 
(nagroda jest za to, co było, motywator 
pcha do działania w przyszłości). Stałe 
nagrody, tzw. premie, rzadko podkreśla-
ją zależność ich wysokości od efektów 
pracy, zwykle są zbliżone u różnych pra-
cowników. Tymczasem czynniki moty-
wacyjne najlepiej działają wtedy, gdy są 
zindywidualizowane – odpowiadają na 
potrzeby poszczególnych osób. 

Z tego punktu widzenia znacznie sku-
teczniejsze są motywatory pozafinanso-
we. Trzeba jednak pamiętać, iż są one 
skuteczne tylko wtedy, gdy poziom wy-
nagrodzeń pracowników jest na tyle wy-
soki, że satysfakcjonuje zatrudnionych. 
Zatem nie warto ich stosować np. wobec 
pracowników zarabiających minimum 
socjalne. Do popularnych motywatorów 
pozapłacowych należą: pochwała, wyróż-
nienie, możliwość awansu, przyznanie 
prawa do samodzielnego realizowania 
odpowiedzialnych zadań, do podejmowa-
nia decyzji w coraz szerszym zakresie, 
zwiększony udział w zarządzaniu, kultura 
organizacyjna (bliskie stosunki, otwarta 
komunikacja, wzajemne zaufanie), nagro-
dy rzeczowe (zwiększony pakiet socjalny, 
prezenty, wyjazdy, szkolenia, możliwość 
korzystania z produktów firmy). 

Istotnym motywatorem jest też poli-
tyka personalna. Możliwość rozwoju na 
przykład poprzez szkolenia, jasne zasa-
dy awansu czy uzyskiwania premii, czę-
ste informacje zwrotne odnośnie oceny 
pracy pracownika i dalszych oczekiwań 
kierownika wobec niego. Warto także 
podkreślić, że sama postawa osoby za-
rządzającej jest istotnym motywatorem. 
Jak pokazują badania, ludzie chętniej 
i efektywniej pracują pod kierownic-
twem osób, które są pełne entuzjazmu, 
pozytywnie nastawione do codziennych 
wyzwań, zawsze mają coś dobrego do 
powiedzenia, chętnie się dzielą z innymi 
swoją wiedzą i dają im przykład zaanga-
żowania. Dlatego warto pamiętać, że nic 
nie motywuje personelu tak skutecznie, 
jak zmotywowane kierownictwo!  
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Zakupy z PayPass'em
Kolporter wprowadza płatności zbliże-

niowe, by przyspieszyć obsługę klientów.
Od grudnia 2009 roku wystartowała 

instalacja terminali zbliżeniowych w 700 
salonikach prasowych, należących do 
spółki Kolporter Sieci Handlowe w ca-
łej Polsce. Do końca stycznia 2010 we 
wszystkich salonikach prasowych bę-
dzie można płacić przy użyciu zbliżenio-
wych kart MasterCard PayPass lub Ma-
estro PayPass za gazetę i drobne zakupy. 
Zakupy z PayPass'em do kwoty 50 zło-
tych nie wymagają podpisu, ani wstuka-
nia kodu PIN, co przyspiesza przebieg 
transakcji.

– Transakcja przy użyciu tej technolo-
gii jest znacznie szybsza niż w przypad-
ku gotówki czy tradycyjnej karty, więc 
w godzinach największego natężenia ru-
chu klientów użycie PayPass'a eliminuje 
kolejki, czyli zdecydowanie poprawia 
standard obsługi klienta – mówi Mate-
usz Wiśniewski, prezes Kolportera Sieci 
Handlowe.

DLAHANDLU.PL
04-01-2010

Bêd¹ wystawcy,  
bêd¹ nowe hale

Expo Silesia może się rozrosnąć 
w 201O roku. Kolporter Expo czeka na 
zielone światło... od wystawców.

Na początku 2009 roku Kolporter 
Expo zapowiadał start prac koncep-
cyjnych nad powiększeniem centrum 
targowego Expo Silesia. Spółka plano-
wała ruszyć z budową trzech obiektów 
w 2010 roku. Obecnie trwają prace nad 
koncepcją wykonawczą hali UFO. Bu-
dowa nowych hal ma pomóc śląskiemu 
centrum targowemu zdobyć znaczącą 
pozycję w naszej części Europy.

Spółka od początku zakładała, że 
śląskie centrum wystawiennicze bę-
dzie się stopniowo rozrastać. Dlate-
go przy budowie pierwszej hali po-
wstała cała techniczna infrastruktura 
podziemna, także pod obiekty, które 
mają być realizowane dopiero teraz. 
–  Teren jes t  w pe łn i  uzbro jony. 
Można by się pokusić o stwierdze-

nie, że pozostaje tylko zbudowanie 
ścian – mówi Tomasz Raczyński. 
Budowa trzech nowych hal ma pochło-
nąć 100 milionów złotych.

PULS BIZNESU
05-01-2010

Nowa wersja czytnika  
e-ksi¹¿ek

Kolporter wprowadzi na rynek drugą, 
ulepszoną wersję swojego czytnika eClicto.

Kolporter nie ujawnia na razie szcze-
gółów, ale wiadomo, że druga wersja 
czytnika eClicto – w przeciwieństwie do 
czytnika sprzedawanego obecnie – ma 
mieć bezpośrednie połączenie z Interne-
tem, więcej funkcjonalności i być szyb-
sza w obsłudze.

Wydawcy zaczynają już dostrzegać 
zainteresowania e-książkami i poszerza-
ją swoją ofertę. 

GAZETA PRAWNA
19-01-2010

eClicto: Gor¹ce premiery  
e-ksi¹¿ek

Po raz pierwszy w Księgarni eClicto 
dwa e-booki miały premierę w tym sa-
mym dniu, co ich tradycyjne, papierowe 
odpowiedniki. Na stronie głównej księ-
garni pojawiła się też nowa kategoria dla 
e-książek – nowości.

Od startu projektu, który nastąpił 10 
grudnia 2009 roku, oferta e-książek wzro-
sła o 100 pozycji i wynosi obecnie 900 
tytułów. Dwie premierowe pozycje, które 
20 stycznia 2010 roku pojawiły się równo-
cześnie w wersji papierowej i jako e-booki 
w formacie epub, to „Krzyżówka” i „Kroni-
ka umarłych” wydawnictwa W.A.B.

– Jestem przekonany, że coraz częściej 
premiery tradycyjnych książek i e-bo-
oków będą się odbywać równocześnie. 
Z czasem może się okazać, że premiery 
wersji elektronicznych będą wyprze-
dzać pojawienie się popularnych tytułów 
w księgarniach – mówi Maciej Topolski.

MEDIA2.PL
21-01-2010

Biblioteka w ma³ej torebce
Za parę lat niemal każdy będzie korzy-

stać na co dzień z elektronicznego czytnika 
książek, ale też gazet, blogów i dokumen-
tów tak, jak dziś korzystamy z telefonu 
komórkowego. Zwiastunem zmian jest 
pierwszy polski e-reader eClicto.

Zaledwie 174 gramy. Tyle, co dwie ta-
bliczki czekolady, w tym jedna solidnie 
nadgryziona. EClicto jest lekki i filigra-
nowy. Mogę go wygodnie i bez wysiłku 
trzymać w dłoni, drugą ręką chwytając 
się rury nad głową, co pozwala czytać 
książkę nawet w kolejce podmiejskiej. 

DLAHANDLU.PL

PULS BIZNESU

GAZETA PRAWNA

MEDIA2.PL

KOMPUTER W FIRMIE

Kolporter
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Sprawdzone osobiście w warunkach ści-
słego tłoku.

eClicto jest urządzeniem pionierskim. 
Wprowadzone przez firmę Kolporter ma 
dać nam to, co Amerykanom Kindle. To 
największa zmiana w cywilizacji książ-
ki od czasów Gutenberga. Ocaleje wie-
le lasów, bo drastycznie spadnie popyt 
na papier. Książki będą łatwo dostępne 
każdemu, co jest szczególnie ważne dla 
mieszkańców prowincji, gdzie dobrze 
zaopatrzone księgarnie to rzadkość. Wie-
le tytułów, do których wygasły prawa 
autorskie, stanie się darmowych. A no-
we pozycje będą zdecydowanie tańsze 
– bo odpadną nie tylko koszty papieru, 
ale też druku, transportu, magazyno-
wania, marże pośredników. Przykład: 
„Adrian Mole. Szczere wyznania” Sue 
Townsend. W wersji na eClicto: 10, 95 zł. 
W internetowym sklepie Merlin edycja 
papierowa kosztuje 22, 99 zł.

GAZETA PRAWNA
22-01-2010

eClicto – wynalazek, który 
nie ucieszy³by Gutenberga
Wisława Szymborska, Dorota Ma-

słowska, Jakub Żulczyk, Piotr Siemion 
i Marek Bieńczyk zastanawiają się nad 
przyszłością książki.

Pierwszy polski czytnik książek zwia-
stuje rewolucję, która wywróci do góry 
nogami rynek wydawniczy i zmieni nasze 
zwyczaje lekturowe. E-booki, już teraz 
tańsze od tradycyjnych tytułów o poło-
wę, są dostępne w sprzedaży okrągły rok 
przez całą dobę, zniknie więc problem 
dystrybucji i wyczerpanych nakładów.

Specjaliści z branży przewidują, że 
w drugiej połowie dekady czytniki będą 
kolportowane w formie abonamentów, 
tak jak telefony komórkowe, i dostępne za 
złotówkę. Użytkownik otrzyma miesięcz-
ny pakiet darmowych tytułów, a resztę 
będzie musiał dokupić. Chyba najbardziej 
futurystyczne prognozy dotyczą wyko-
rzystania czytników w szkołach.

Na naszą prośbę pierwszy krajowy 
czytnik testują wybitni polscy pisarze.

MAREK BIEŃCZYK, pisarz, eseista, tłu-
macz, autor „Tworek", „Terminala".

ECLICTO PODRÓŻNY
Wiozłem eClicto trzema pociąga-

mi, wysiadałem w czterech miastach 
i pomyślałem po powrocie, że można 
dzięki niemu ulżyć własnemu złudze-
niu i że to największa jego zaleta. Bo 
skoro zawsze biorę w podróż tuzin 
książek i niemal żadnej nie otwieram, 
to lepiej, żadnej nie otwierając, wziąć 
ze sobą sto książek, które nic nie 
ważą. To nie złośliwość wobec 

urządzenia, lecz próba realnej oceny 
sytuacji czytelnika-podróżnika. Z jednej 
rzeczy nigdy on nie zrezygnuje: ze świa-
domości, że ma coś do czytania. To ją się 
przede wszystkim zabiera w drogę, a nie 
same książki. Musimy mieć komforto-
we poczucie, że nigdy nie zabraknie nam 
czegoś do lektury. A podróż to podróż, 
okazuje się, że czasu i ochoty jest mniej, 
niż zakładaliśmy.

Sama obsługa, nawet w trzęsącym się 
wagonie, jest prosta, także dla tak zwa-
nej umysłowości humanistycznej, czyli 
niedorozwiniętej. W istocie powtarza się 
jeden gest, naciska jedną strzałkę.

WISŁAWA SZYMBORSKA, poetka, 
laureatka Nagrody Nobla.

NAJWYGODNIEJSZA FORMA 
ISTNIENIA KSIĄŻKI

Nie miałam jeszcze możliwości, żeby 
się do tego wynalazku przyzwyczaić, ale 
uważam, że na pewno byłby mi przydat-
ny w pociągu, w samolocie, w podróży, 
zamiast wożenia ze sobą grubych po-
wieści. Zapewne przyzwyczaiłabym się 
do niego dość szybko, bo ma niewiele 
guziczków. Nie wiem, czy przydałby mi 
się w domu, bo tu lubię mieć książkę 
w ręku, lubię jej materialność, margi-
nesy, na których można robić notatki. 
Nie uważam, żeby to urządzenie mogło 
zastąpić książkę. Jest formą jej istnienia, 
ale na pewno nie tą jedyną i nie tą naj-
ważniejszą. Za to czasami – na pewno 
najwygodniejszą.

GAZETA PRAWNA
22-01-2010

Recenzja: eClicto 
– pora na ebooki

Jeszcze zanim się pojawił, już wzbu-
dzał kontrowersje. Opinie tych, którzy 
widzieli urządzenie na targach książki, 
rozbudziły emocje – za mały, za drogi, 
nietrwały. Jaki jest eClicto?

Dzięki uprzejmości firmy Kolporter 
Info od kilku tygodni mamy okazję testo-
wać urządzenie, a w zasadzie platformę 
eClicto, gdyż czytnik bez dostępu do za-
wartości byłby jedynie ciekawym gadże-
tem. Oto garść pierwszych refleksji.

Przy pierwszym kontakcie eClicto 
zaskakuje głównie swoją wagą – na-
wet w etui jest niezwykle lekki (174 g). 
Przy tym cienki i wyposażony zaledwie 
w kilka przycisków oraz manipulator 
służący nawigacji. Tworzywo, z którego 
został wykonany, choć może sprawiać 
wrażenie delikatnego, jest matowe i miłe 
w dotyku. Niewielka liczba przycisków 
sprawia, że zaglądanie do instrukcji ob-
sługi jest całkowicie zbędne. Proste i in-
tuicyjne menu nie może sprawić użyt-
kownikowi problemów. Podobnie rzecz 
ma się z programem służącym do obsłu-
gi czytnika i platformy eClicto, umożli-
wiającym zaopatrywanie się w książki 
i zarządzanie urządzeniem.

Na dobry początek wraz z czytnikiem 
nabywca otrzymuje 100 książek (głównie 
klasyka) plus nagrania muzyczne, gdyż 
urządzenie jest w stanie odtwarzać pliki 
mp3. Tym samym jest możliwość słucha-
nia zarówno muzyki, jak i audiobooków 
za pomocą dołączonych słuchawek.

Świadomość posiadania ze sobą całej 
biblioteki, to – obok wysokiego komfor-
tu czytania – jedna z kluczowych zalet 

eClicto. Dzięki możliwości zastosowa-
nia dodatkowej karty SD czytnik jest 
w stanie przechowywać kilka tysięcy 
książek! Wyjazd nawet na wyjątkowo 
długie wakacje nie stanowi proble-

mu. Również podróż samolotem dzięki 
możliwości jednoczesnego słuchania 
muzyki i czytania książki staje się zde-
cydowanie mniej uciążliwa. Jeśli zaś 

zdarzy się przysnąć – eClicto zapamięta, 
w którym miejscu przerwałeś lekturę. 
Funkcja elektronicznej zakładki – dzia-
łającej w dowolnej liczbie czytanych 
równolegle książek – jest nie do prze-
cenienia.

Czytnik jest na tyle dobry, na ile można 
wypełnić go treścią. Tym samym zabiegi 
mające na celu pozyskanie wydawców, 
prowadzone przez firmę Kolporter na 
długo przed startem projektu i samo 
stworzenie platformy handlowej, to 
istotny atut.

KOMPUTER W FIRMIE
22-01-2010
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 KAROLINA BUBETTY-KOPEĆ

radca prawny
biuro@kancelaria-kbk.pl
www.kancelaria-kbk.pl

Analiza szeregu przypadków 
w orzecznictwie sądowym, doty-
czącym rozwiązania umowy w try-

bie dyscyplinarnym, pozwala na ustalenie, 
jakie konkretnie zachowanie pracownika 
może być uznane za ciężkie naruszenie 
podstawowych obowiązków pracow-
niczych, uprawniające do rozwią-
zania umowy bez wypowiedzenia. 
Poniżej prezentuję kilka z nich.

1 „Pracownik narusza podstawowe 
obowiązki pracownicze, gdy bez zgo-
dy pracodawcy w godzinach prze-
znaczonych na pracę wykonuje inne 
czynności. Jeżeli działanie takie nie 
jest sporadyczne, może stanowić to 
ciężkie naruszenie tych obowiązków 
w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1 K.p.”

W tej sprawie pracownik dorabiał 
do pensji w godzinach pracy, wykonu-
jąc prywatnie otrzymywane zlecenia. 
Nie pomogło mu tłumaczenie, że swoje 
obowiązki realizował sumiennie oraz że 
w ten sposób chciał „odebrać” godziny 
nadliczbowe, które przeznaczał na pracę 
dla pracodawcy. Nie miał jednak zgody 
na wykonywanie dodatkowej działalno-
ści w godzinach pracy, ani na samowolne 
ustalanie, kiedy może zrekompensować 
przepracowane godziny nadliczbowe 
przez odebranie innych godzin. 

Pracownik nie ma też całkowitej 
wolności działań, jeżeli przebywa na 
zwolnieniu lekarskim. Należy jednak 
podkreślić, że nie każde podejmowanie 

Prawnik radzi

Zwolnienie 
dyscyplinarne
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia jest formą zakończe-
nia stosunku pracy ze skutkiem natychmiastowym. Wśród kilku przy-
czyn, które uprawniają pracodawcę do takiego kroku, jest naruszenie 
podstawowych obowiązków pracowniczych (art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu 
pracy). Potocznie mówi się wówczas o zwolnieniu dyscyplinarnym. 

działalności na zwolnieniu traktowane 
jest jako podstawa do rozwiązania umo-
wy o pracę bez wypowiedzenia. 

2 „Wykonywanie pracy (prowadzenie 
innej działalności) w czasie zwolnie-
nia lekarskiego może być kwalifiko-
wane jako naruszenie podstawowych 
obowiązków pracowniczych wów-
czas, gdy pracownik swoim zacho-
waniem przekreśla cele zwolnienia 
lekarskiego – czyli jak najszybszy 
powrót do zdrowia i odzyskanie zdol-
ności do wykonywania pracy – przez 
co narusza interes pracodawcy, pole-
gający na gotowości pracownika do 

świadczenia pracy (na możliwości ko-
rzystania z pracy w pełni sprawnego 
fizycznie i psychicznie pracownika).” 

Pracownik zatrudniony jako kierowca 
był niezdolny do pracy z powodu choroby, 
jednak w zaświadczeniu lekarz nie wska-
zał, by dla powrotu do zdrowia konieczne 
było leżenie. Na dwa dni przed końcem 
zwolnienia lekarskiego pracownik sprze-
dawał kwiaty na rynku, w ramach wykony-
wania własnej działalności gospodarczej. 
Lekki wysiłek fizyczny na świeżym powie-
trzu był nawet wskazany przez lekarza jako 
forma rekonwalescencji i aklimatyzacji po 
zakończeniu kuracji antybiotykiem. Tego 
typu działalność pracownika nie przecią-
żała jego organizmu i nie przedłużała jego 
niezdolności do pracy u zatrudniającego go 
pracodawcy. Tym samym nie było podstaw 
do rozwiązania umowy.

Przyczyną usprawiedliwiającą zwol-
nienie dyscyplinarne jest samowolne 
opuszczenie miejsca pracy.

3 „Zachowanie pracownika polega-
jące na opuszczeniu miejsca pracy, 
po wystosowaniu żądania urlopu po 
kilku godzinach świadczenia pracy 
w tym właśnie dniu, należy trakto-
wać jako bezprawne, tj. naruszające 

podstawowy obowiązek pracowni-
czy w postaci konieczności prze-
strzegania ustalonego u praco-
dawcy czasu pracy”.

Pracownik chciał skorzystać z urlopu 
na żądanie. Wniosek o urlop skierował 
już po rozpoczęciu dnia roboczego u swo-
jego pracodawcy i po przepracowaniu kil-
ku godzin, a następnie, nie czekając na 

koniec dnia pracy, udał się do domu. 
Sąd uznał jednak, że wniosek o urlop 

na żądanie można złożyć skutecznie 
przed godziną, o której pracownik 
rozpoczyna pracę. W przeciwnym 

razie jego nieobecność w pracy jest nie-
usprawiedliwiona i stanowi przyczynę 
natychmiastowego rozwiązania umowy.

W kolejnym numerze „Naszego Kol-
portera” przedstawimy dalszy ciąg ana-
lizy prawnej dotyczącej zwolnienia dys-
cyplinarnego.

1  wyrok Sądu Najwyższego z 5 czerw-
ca 2007 roku, I PK 5/07, OSNP 2008/
15-16/212

2  wyrok Sądu Najwyższego z 11 
czerwca 2003 roku, I KP 208/02, 
M.P.Pr.-wkł. 2004/2/1, PiZS 2003/12/
33, M.Prawn. 2004/4/185

3 wyrok Sądu Najwyższego z 7 lute-
go 2008 roku, II PK 162/07, LEX nr 
448151
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Koszty w firmie:

Płacenie podatku dochodowego od 
działalności gospodarczej albo według 
skali podatkowej daje możliwość po-
mniejszania opodatkowanego przycho-
du o koszty jego uzyskania. Ponieważ 
podstawę opodatkowania stanowi do-
chód, a więc różnica między przycho-
dami a wydatkami kwalifikowanymi 
jako koszt podatkowy, osiąganie nawet 
bardzo wysokich przychodów nie musi 
być jednoznaczne z płaceniem wyso-
kich podatków. Wystarczy, że podatnik 
ma wysokie koszty, a podstawa opodat-
kowania kurczy się.

W ekstremalnych przypadkach, gdy 
koszty są wyższe od przychodów, może 
nawet powstać strata. Jej konsekwen-
cją jest prawo podatnika do obniżenia 
podstawy opodatkowania w kolejnych 
latach o część tej straty, nie 
więcej jednak niż 50 pro-
cent. Przy czym zamknię-
cie roku podatkowego 
stratą księgową wcale 
nie musi oznaczać ban-
kructwa.

W 2010 roku osoby rozpoczynają-
ce prowadzenie działalności gospo-
darczej oraz tak zwani mali podatnicy 
mogą nadal korzystać z amortyzacji na 
szczególnie uprzywilejowanych zasa-
dach. Ten przywilej to w rzeczywistości 
swoista ulga inwestycyjna, pozwalająca 
zwolnić z podatku ogromne kwoty.

Korzyść z takiego rozliczania kosztów 
mogą odnieść także osoby uzyskujące 
niższe dochody, w tym samozatrudnieni 
(jednoosobowe firmy – przyp. red.). Co 
prawda, spod takiej ekspresowej amor-
tyzacji wykluczono m.in. auta osobowe, 
ale to ograniczenie nie dotyczy już samo-
chodów, które z punktu widzenia prawa 
podatkowego samochodami osobowy-
mi nie są, a więc na przykład vanów, aut 
z kratką.

Ekspresowa amortyzacja nie jest 
jedynym sposobem na kosz-

tową optymalizację faktycznej stopy 
podatkowej, choć z pewnością żaden 
inny sposób nie pozwala już osiągnąć 
tak spektakularnych efektów. Jednak 
osoba fizyczna prowadząca pozarolni-
czą działalność gospodarczą, w tym na 
zasadzie samozatrudnienia, może – bez 
naruszania prawa podatkowego – wli-
czyć w koszty wiele innych codziennych 
wydatków. Ci, którzy prowadzą działal-
ność gospodarczą we własnym domu 
lub mieszkaniu, mogą wliczyć w kosz-
ty część wydatków związanych z taką 
nieruchomością. Podobnie rzecz się ma 
z korzystaniem ze środków łączności 
czy innych elementów infrastruktury, 
w przypadku których między działalno-
ścią gospodarczą a użytkowaniem na 
własne potrzeby przebiega dość płynna 
granica.

W 2010 roku, czwarty rok z rzędu, 
podatkowych kosztów uzyskania przy-
chodów nie stanowią koszty reprezen-
tacji. Obowiązujące przepisy niestety 
nie zawierają legalnej definicji pojęcia 
reprezentacji, co znacznie utrudnia ich 
stosowanie, a także powoduje powsta-
wanie wielu rozbieżności interpretacyj-
nych. Dobrze więc posłużyć się w tym 
przypadku słownikiem języka polskie-
go. Zgodnie z definicją w nim zawartą, 
reprezentacja to okazałość, wystaw-
ność. Zachowywać się reprezentacyj-
nie, to postępować w sposób okazały, 
wytworny, wystawny. Reprezentacja 
zatem to kreowanie pozytywnego wi-
zerunku danego podmiotu, ponoszenie 
wydatków w celu wywołania jak najko-
rzystniejszego wrażenia.  

ŹRÓDŁO: 
DZIENNIK GAZETA PRAWNA

Jak najmniej 
oddaæ fiskusowi
Osoby działające na własny rachunek, w tym samozatrudnieni pro-
wadzący działalność gospodarczą, mogą zapłacić rzeczywisty podatek 
dochodowy w wysokości zaledwie kilku procent, zamiast 18 – 19. Albo 
nie zapłacić PIT wcale. Jak to jest możliwe?

 OPRACOWALI: 
    EDYTA DOBROWOLSKA, 
    MARIANNA OLSZEWSKA, 
    ZBIGNIEW BISKUPSKI
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Rynek prasowy jest niezwykle dynamiczny. Świadczy o tym stale wzrastaj¹ca 
liczba tytu³ów. Prezentowane ni¿ej wydawnictwa wesz³y ostatnio do systemu 
dystrybucji Kolportera SA. O tych czasopismach warto wiedzieæ, te czasopisma 
warto mieæ w swojej ofercie.

W OFERCIE KOLPORTERA
NOWOŚCI

CZASOPISMA
OGÓLNOPOLSKIE

100 SZYFROKRZY¯ÓWEK

Miesiêcznik
3, 50 z³
Tytu³ adresowany do pasjonatów krzy-

¿ówek typu szyfrokrzy¿ówki. W ka¿dym 
numerze czasopisma a¿ 100 krzy¿ówek 
tego typu, przedstawionych w nowoczesny 
sposób.

Wydawca: BAUER SP.Z O.O., SP.K.

BABY BORN. KOCHAM MOJ¥ LALKÊ

6, 99 z³
„Baby born. Kocham moj¹ lalkê” to 

wyj¹tkowa ksi¹¿eczka stworzona z myśl¹ 
o dziewczynkach w wieku 2 – 6 lat. Publi-
kacja powsta³a w oparciu o popularn¹ li-
cencjê Baby born. Ma³e czytelniczki znajd¹ 

w niej kolorowanki oraz ciekawe zagadki 
z elementami edukacyjnymi. Do ka¿dego 
egzemplarza do³¹czony jest komplet na-
klejek z ulubion¹ lalk¹.

Wydawca:
Media Service Zawada sp. z o.o.

BAKAGUN. KSIÊGA MOCY

7, 99 z³
„Bakugan. Ksiêga mocy” to pierwsza 

na rynku propozycja ksi¹¿kowa dla fanów 
popularnej gry strategicznej oraz kresków-
ki „Bakugan”, emitowanej na kanale 
Cartoon Network. W ka¿dej czêści serii 
ksi¹¿kowej „Bakugan. Ksiêga mocy” czy-
telnik odnajdzie wiele ciekawych zadañ 
(kurs rysowania postaci znanych z kre-
skówki, ³amig³ówki i kolorowanki) oraz 
cennych informacji na temat ulubionych 
bohaterów (leksykon bakuganów).

„Bakugan. Ksiêga mocy” stanowi ideal-

ne dope³nienie uwielbianego przez ch³op-
ców magazynu „Bakugan”, który pojawi³ siê 
na rynku w ubieg³ym roku.

Wydawca:
Media Service Zawada sp. z o.o.

B2B – BACK TO BLACK

Miesiêcznik
9, 99 z³
„B2B” ma byæ pismem „czarnym”, ale 

bezpiecznym – poruszaj¹cym trudne te-
maty bez okrucieñstwa i agresji. Dla kogoś, 
kto chce byæ „inny”, ale bez specjalnej ide-
ologii. Czasopismo skierowane jest g³ów-
nie do dziewcz¹t znudzonych „ró¿ow¹” 
popkultur¹.

Wydawca: EGMONT POLSKA SP. Z O.O.

DOBRZE MIESZKAJ

Miesiêcznik
9, 90 z³
Miesiêcznik „Dobrze Mieszkaj” to no-

we, wyj¹tkowe czasopismo o urz¹dzaniu 
i aran¿owaniu wnêtrz, odzwierciedlaj¹ce 
najnowsze tendencje i wskazuj¹ce na to, 
co w danej chwili jest najbardziej modne 
i poszukiwane. W ka¿dym numerze mo¿na 
znaleźæ propozycje nowych, oryginalnych 
rozwi¹zañ, podpowiedzi oraz profesjonal-
ne porady czo³owych stylistów, architektów 
i projektantów. Autorzy polecaj¹ godne 
uwagi miejsca, galerie, salony i sklepy, 
które warto odwiedziæ. „Dobrze Mieszkaj” 
to nie tylko magazyn o tym, jak urz¹dzaæ 
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wnêtrza, to te¿ nieoceniony doradca, jak 
¿yæ komfortowo w zgodzie z w³asnym sty-
lem i poczuciem estetyki.

Wydawca: PUBLIKATOR SP Z O.O.

COPERNICUS – MODEL UK£ADU
S£ONECZNEGO

Dwutygodnik
29, 99 z³
Czasopismo kolekcjonerskie dla mi³o-

śników astronomii. Do ka¿dego numeru 
dodawana bêdzie kolejna czêśæ Uk³adu 
S³onecznego. Tytu³ adresowany g³ównie 
do osób doros³ych. Planowane 52 numery, 
z mo¿liwości¹ przed³u¿enia i powi¹zania 
z nowym tytu³em, który szykuje wydawca.

Wydawca:
EAGLEMOSS POLSKA SP.Z O.O.

HARLEQUIN. ROMANS Z SZEJKIEM

Miesiêcznik
8, 49 z³
Romans z szejkiem to nowa seria 

wydawana od kwietnia 2009 roku. Co 
miesi¹c ukazuj¹ siê dwie nowe pozycje. 
Te romanse, o objêtości 160 stron, pisa-
ne s¹ przez autorki znane z serii Romans, 
Gor¹cy Romans, Światowe ¯ycie i Me-
dical. Przewodnim w¹tkiem jest zderze-
nie kultury Zachodu i Wschodu. Chocia¿ 

opisywane s¹ fikcyjne kraje arabskie,
autorki dbaj¹, by wiernie oddaæ arabskie 
zwyczaje i nasyciæ opowieści egzotyk¹. 
Bohaterowie zmagaj¹ siê z takimi samy-
mi problemami, jak zakochani na ca³ym 
świecie. Mo¿e dzieli ich trochê wiêcej, ale 
mi³ośæ nie zna granic...

Wydawca: HARLEQUIN

HELLO KITTY – KOLEKCJA

Dwutygodnik
19, 99 z³
Kolekcja dla dziewczynek opar-

ta na szeroko rozpowszechnianej serii 
gad¿etów „Hello Kitty” z kosmetykami. 
W ka¿dym numerze m³oda czytelniczka 
znajdzie praktyczne porady, jak krok po 
kroku u¿ywaæ kosmetyków, aby zmieniæ 
siê nie do poznania. W czasopiśmie pu-
blikowane s¹ tak¿e nowinki ze świata 
mody i urody.

Wydawca:
EAGLEMOSS POLSKA SP.Z O.O.

HISTORIA POLSKI.
KALENDARIUM DZIEJÓW

Tygodnik
28, 99 z³
„Historia Polski. Kalendarium dzie-

jów” to wyczerpuj¹cy i obecnie naj-
bardziej aktualny kronikarski przegl¹d 
historii Polski w czterech tomach – od 
pradziejów a¿ po chwilê obecn¹, daj¹cy 
zwiêz³y i rzeczowy obraz faktów zapisa-
nych pod konkretn¹ dat¹.

Wydawca: PRESSPUBLICA SP. Z O. O.

LOUIS DE FUNES – KOLEKCJA FILMOWA

Dwutygodnik
24, 99 z³
Kolekcja filmowa na DVD skierowana

do mi³ośników Louisa de Funesa. Do ka¿-
dego filmu do³¹czony jest 12-stronicowy
zeszyt kolekcjonera, zawieraj¹cy najwa¿-
niejsze informacje na temat samego filmu
oraz ¿ycia i twórczości s³ynnego francu-
skiego aktora komediowego.

Wydawca:
EAGLEMOSS POLSKA SP.Z O.O.

KRZY¯ÓWKA. 200 WYKREŚLANEK

Miesiêcznik
3, 70 z³
Tytu³ adresowany do pasjonatów krzy-

¿ówek typu wykreślanki, które ciesz¹ siê 
nies³abn¹cym zainteresowaniem. W ka¿-
dym numerze czasopisma mo¿na znaleźæ 
a¿ 200 tego typu krzy¿ówek, przedstawio-
nych w nowoczesny sposób.

Wydawca: BAUER SP.Z O.O., SP.K.

KULTOWE KOMEDIE PRL-u

Dwutygodnik
15, 99 z³
Kolekcja „Kultowe komedie PRL-u” 

sk³ada siê z 16 tomów z p³ytami DVD, 
autorstwa Micha³a Ogórka – dziennika-
rza i felietonisty, który w trafny i zabawny 
sposób opisuje styl ¿ycia Polaków okresu 
PRL-u. Do kolekcji zosta³y wybrane naj-
wiêksze i najzabawniejsze komedie Polski 
Ludowej.

Wydawca: BAUER SP.Z O.O., SP.K.

LŚNIENIE

Dwumiesiêcznik
9, 99 z³
„Lśnienie” to czasopismo prezentuj¹-

ce kulturê grozy. Mo¿na w nim znaleźæ 
eseje, prozê, wywiady, felietony, a tak¿e 
komiks. „Lśnienie” przeznaczone jest dla 
czytelników o mocnych nerwach, którzy 
lubi¹ horror, grozê i thriller, ale nie skupia-
j¹cych siê na horrorach klasy B.

Wydawca: STUDIO PRINTEL

PRZYJACIELE HELLO KITTY

Miesiêcznik
5, 99 z³
„Przyjaciele Hello Kitty” to miesiêcznik 

activity z elementami edukacji, dla m³od-
szych dzieci, w wieku 3 – 5 lat. Najgorêtszy 
obecnie brand przeznaczony dla szerokiej 
grupy docelowej, znakomicie odbierany 
zarówno przez dzieci, jak i rodziców.

Wydawca:
EGMONT POLSKA SP. Z O.O.

nowości
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nowości

SAGA CÓRKA MORZA

Tygodnik
9, 90 z³
Fascynuj¹ca saga rozgrywaj¹ca siê 

w XIX wieku w Norwegii, w niezwyk³ej scene-
rii wysp Lofotów. Bohaterk¹ jest szesnasto-
letnia Elizabeth, która w³aśnie rozpoczyna 
s³u¿bê w bogatym dworze w Dalsrud.

Wydawca:
AXEL SPRINGER POLSKA SP. Z.O.O.

SUPE£EK DLA NAJM£ODSZYCH

Dwumiesiêcznik
3, 60 z³
Czasopismo skierowane jest do dzieci 

w wieku 6 – 8 lat. Magazyn ten zawiera za-
dania rysunkowe oraz edukacyjne zabawy 
s³owne, dziêki czemu rozwija m³odych czy-
telników zarówno jêzykowo, jak i plastycz-
nie.

Wydawca:
BIGPRESS MAREK FRYDRYSIAK

SUPERCYFRY. KOLEKCJA FILMOWA

12, 99 z³
„Supercyfry. Kolekcja filmowa” to no-

wa seria filmów edukacyjnych przezna-
czona dla dzieci w wieku 2 – 6 lat. W jej 
sk³ad wchodzi p³yta DVD oraz sześcio-
stronicowy arkusz zadañ z bohaterami 
kreskówki. Pierwsza czêśæ kolekcji wpro-
wadzi najm³odszych widzów w świat liczb, 

pobudzi dzieciêc¹ wyobraźniê oraz po-
mo¿e rozwin¹æ zmys³ obserwacji. Razem 
z bohaterami dzieci bêd¹ poznawaæ cyfry 
oraz rozwi¹zywaæ zagadki logiczne i ma-
tematyczne.

Wydawca:
Media Service Zawada sp. z o.o.

SUPE£EK PANORAMY

Dwumiesiêcznik
3, 60 z³
„Supe³ek Panoramy”, ze wzglêdu na 

zró¿nicowany stopieñ trudności, skierowa-
ny jest do m³odych czytelników w ró¿nym 
wieku, ka¿dy znajdzie tam coś dla siebie. 
Zawiera przede wszystkim bardzo popular-
ne krzy¿ówki panoramiczne.

Wydawca:
BIGPRESS MAREK FRYDRYSIAK

ŚWINKA PEPA. CHRUM… CHRUM…

7, 99 z³
W kioskach od 11 lutego 2010
„Świnka Peppa. Chrum… Chrum…” 

to nowa ksi¹¿eczka skierowana do dzieci 
w wieku 2 – 6 lat. Razem z weso³¹ śwink¹ 
mali czytelnicy bêd¹ malowaæ, zgadywaæ 
i rozwi¹zywaæ zadania. Czêśæ pierwsza 
„Zamek ksiê¿niczki” pobudzi dzieciêc¹ 
wyobraźniê, pomo¿e rozwin¹æ spostrze-
gawczośæ oraz umiejêtności plastyczne 
najm³odszych. Do ka¿dej ksi¹¿ki do³¹czo-
ne s¹ kolorowe naklejki, dziêki którym za-
bawa bêdzie jeszcze ciekawsza.

Wydawca:
Media Service Zawada sp. z o.o.

KOLEKCJA AGORY SA

WIELCY FILOZOFOWIE

Tygodnik
29, 99 z³
To nowa, wyj¹tkowa kolekcja Agory 

i Wydawnictwa Naukowego PWN. W ra-
mach 25-tomowej serii zostan¹ zaprezento-
wane najs³ynniejsze dzie³a najwa¿niejszych 
filozofów ostatnich dwóch tysi¹cleci: od Ary-
stotelesa i Platona po Heideggera i Ko³a-
kowskiego. Kolekcja ukazuje specyficzny dla
danej epoki styl myślenia i problematykê, 
która tak¿e dziś okazuje siê nieoczekiwa-
nie aktualna i wa¿na. Daje te¿ czytelnikowi 
sposobnośæ dotkniêcia mniej uchwytnych 
elementów kultury, czêsto decyduj¹cych 
o naszym rozumieniu świata. Kolekcja dzie³ 
najs³ynniejszych filozofów proponuje kanon
filozofii – wiedzê absolutnie obowi¹zkow¹.
Nowy tom w sprzeda¿y co czwartek.

Wydawca: AGORA SA

CZASOPISMA LOKALNE

TYGODNIK POZNANIAK

Tygodnik
3, 70 z³
Tygodnik „Poznaniak” ukazuje siê od 

15 stycznia 2010 roku. Pismo skierowane 
jest do mieszkañców Poznania i okolicznych 
gmin. To jedyny lokalny tygodnik wydawany 
w stolicy Wielkopolski. Dominuj¹cym gatun-
kiem dziennikarskim jest reporta¿.

Wydawca: RP-MEDIA
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Oddział Dolnośląski
(Wrocław)
wroclaw@kolporter.com.pl
tel. (071) 73 44 502, 73 44 505
fax (071) 73 44 530
ul. Kupiecka 10
52-427 Wrocław

Filie:
Legnica
tel. (076) 852-28-73
ul. Nowodworska 17
59-220 Legnica

Wałbrzych
tel. (074) 840-83-11
ul. Wieniawskiego 80
58-314 Wałbrzych

Dla kontrahentów z Jeleniej Góry,
Legnicy, Wałbrzycha
ulgowa linia telefoniczna
0-801-166-356

Oddział Koszaliński
(Koszalin)
koszalin@kolporter.com.pl
tel. (094) 710 16 01 do 11
ul. Mieszka I 22B
75-132 Koszalin

Oddział Kujawsko-Pomorski
(Bydgoszcz)
bydgoszcz@kolporter.com.pl
tel. (052) 561 30 00
ul. Przemysłowa 8
85-758 Bydgoszcz

Filie:
Włocławek
tel. (054) 233 39 14
ul. Kruszyńska 15
87-800 Włocławek
Telefon dyżurny
0-600-457-468

Oddział Lubelski (Lublin)
lublin@kolporter.com.pl
tel. (081) 445 24 44
ul. Cisowa 11
20-703 Lublin

Oddział Lubuski
(Zielona Góra)
zielonagora@kolporter.com.pl
tel./fax (068) 329-99-91 do 93
fax (068) 329-99-94
Al. Zjednoczenia 102 B
65-001 Zielona Góra

Oddział Łódzki (Łódź)
lodz@kolporter.com.pl
tel./fax (042) 649-18-81
649-33-75, 
649-11-65
ul. Poli Gojawiczyńskiej 22
93-253 ŁódŹ

Oddział Małopolski
(Kraków)
krakow@kolporter.com.pl
tel. (012) 25-49-700
fax (012) 25-49-718
ul. Ciepłownicza 37
31-574 Kraków

Filie:
Nowy Sącz
tel. (018) 444-26-25
ul. Bolerowskiego 27
33-300 Nowy Sącz

Tarnów
tel. (014) 626-67-61
ul. Elektryczna 2
33-100 Tarnów

Dla kontrahentów
z filii Nowy Sącz i Tarnów
ulgowa linia telefoniczna
0-801-142-042

Oddział Mazowiecki
(Warszawa)
warszawa@kolporter.com.pl
tel. (022) 355-05-00, 
355-04-00
ul. Bakaliowa 3
05-080 Izabelin, Mościska

Prenumerata
wew. 471 – 482

Filie:
Ciechanów
tel. (023) 673-23-48,
673-17-53
ul. Śmiecińska 9
06-400 Ciechanów

Płock
tel. (024) 268-27-90,
264-79-33, 262-91-19

Oddział Śląski
(Katowice)
katowice@kolporter.com.pl
tel. (032) 359-68-68
ul. Rozdzieńska 1B
40-382 Katowice

Filie:
Bielsko-Biała
tel. (033) 486 31 01
ul. Krzywa 8
43-502 Czechowice-Dziedzice 

Częstochowa
tel. (034) 390 71 10 do 11
fax. (034) 363-89-33
ul.Poselska 12/32
42-200 Częstochowa

Oddział Świętokrzyski
(Kielce)
kielce@kolporter.com.pl
tel. (041) 368-30-40,
345-15-10, 366-03-51
ul. Kolberga 11
25-620 Kielce

Filie:
Radom
tel. (048) 363-56-37, 360-21-96
ul. Toruńska 12
26-600 Radom

Oddział Warmińsko-
-Mazurski (Olsztyn)
olsztyn@kolporter.com.pl
tel. (089) 537-90-08 do 10

ul. Kostrogaj 17
09-400 Płock

Dla kontrahentów z filii
Ciechanów, Płock
ulgowa linia telefoniczna
0-801-116-163

Oddział Opolski
(Opole)
opole@kolporter.com.pl
tel. (077) 456-64-41, 453-11-92
fax (077) 456-64-42
ul. Głogowska 39
45-215 Opole

Oddział Podkarpacki
(Rzeszów)
rzeszow@kolporter.com.pl
tel. (017) 863-75-05, 863-75-05
ul. Wspólna 2
35-205 Rzeszów

Oddział Podlaski
(Białystok)
bialystok@kolporter.com.pl
tel. (085) 874-89-00
fax (085) 874-89-50
ul. Produkcyjna 108
15-680 Białystok

Oddział Pomorski
(Gdańsk)
gdansk@kolporter.com.pl
tel. (058) 732-51-23 do 26
ul. Połęże 3
80-720 Gdańsk

ul. Sprzętowa 3 C
10-467 Olsztyn

Oddział Wielkopolski
(Poznań)
poznan@kolporter.com.pl
tel. (061) 873-77-77
ul. Starołęcka 7
61-361 Poznań

Filie:
Kalisz
tel. (062) 766-12-58
ul. Złota 71
62-800 Kalisz

Konin
tel. (063) 244-17-71
ul. Wojska Polskiego 37
62-500 Konin

Piła
tel. (067) 213-39-97
ul. Bydgoska 190
62-920 Piła

Dla kontrahentów z filii 
Kalisz, Konin i Piła 
ulgowa linia telefoniczna
0-801-180-269

Oddział Zachodniopomorski
(Szczecin)
szczecin@kolporter.com.pl
tel. (091) 881 35 02 do 04
ul. Dąbska 69
70-789 Szczecin

NASZE ODDZIA£Y Biuro Zarządu Kolportera SA
ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce, tel. (041) 367-82-02 do 03, 367-88-88
www.kolporter.com.pl; e-mail: biuro@kolporter.com.pl

Infolinia 0801 205 555

Ośrodek
Szkoleniowo-
Integracyjny
Kolportera

w Smardzewicach
nad Zalewem Sulejowskim

nasze atuty 
Dysponujemy zapleczem szkoleniowym  
i komfortową bazą hotelową. Naszym 
głównym atutem jest niepowtarzalna, 
domowa kuchnia! Pobyt naszym gościom 
umila profesjonalna obsługa.

wspaniała okolica 
Malownicze jezioro, sosnowe lasy, cisza, 
krystalicznie czyste powietrze, tworzą 
znakomite warunki do nauki i wypoczynku.

dogodna lokalizacja 
- Tomaszów Mazowiecki 7 km
- Łódź – 57 km
- Warszawa – 117 km
- Katowice – 170 km

Ośrodek Szkoleniowo-

Integracyjny Kolportera  

w Smardzewicach k/Tomaszowa 

Mazowieckiego, nad Zalewem 

Sulejowskim to idealne 

miejsce do przeprowadzenia 

wszelkiego rodzaju szkoleń, 

konferencji, seminariów, 

imprez integracyjnych, 

wczasów i rodzinnych imprez 

okolicznościowych. 

97-213 Smardzewice, ul. Klonowa 14
tel.  (+4844) 710 86 81, 510 031 715
e-mail: smardzewice@kolporter.com.pl

Zapraszamy
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