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31 lipca br. w przeddzień 
uroczystych obchodów 73 
rocznicy Powstania War-

szawskiego, inicjator społecznej akcji 
„Warszawa pamięta o swoich bohate-
rach”, znany społecznik, wiceprezes 
BBI Development i przyjaciel „Spo-
łem” RAfAł SZCZePAńSkI złożył 
na ręce przewodniczącej Rady War-
szawy ewy Malinowskiej-Grupiń-
skiej petycję do władz miasta, w spra-
wie odnowienia 160 miejsc pamięci 
z tablicami informacyjnymi projektu 
karola Tchorka. Akcja zbierania 
podpisów jest kontynuowana aż do 2 
października, tj. do kolejnej rocznicy 
kapitulacji powstania.  

Jak pisaliśmy przed miesiącem, 
tablice Tchorka wykonane w 1949 r. 
z niezbyt trwałego piaskowca ulegają 
od lat procesowi niszczenia, a kilka-
dziesiąt z nich zniknęło wskutek bu-
rzenia starych domów i rozbudowy 
stolicy. Tymczasem te tablice i stare 
mury ze śladami kul wręcz krzyczą, jak 
słusznie podkreśla pan Rafał i w co-
dziennym życiu powinny przypominać 
o tragedii warszawiaków w latach woj-

ny i powstania, o zbrodniach niemiec-
kich, o czym zbyt mało wiedzą młod-
sze pokolenia.        

W ciągu trzech tygodni lipca petycję 
podpisało ponad 5 tys. osób, a podpisy 
zbierali wolontariusze w popularnych 
warszawskich lokalizacjach, takich jak 
„Patelnia” przy stacji metra Centrum 
i Łazienki Królewskie przy okazji kon-
certów. Pojawili się też w pobliżu Zło-
tych Tarasów i na placu Zamkowym. 
Dodatkowo akcję zbierania podpi-
sów wsparła natychmiast Społem 
WSS Śródmieście, umieszczając we 
wszystkich swych sklepach zachęca-
jące ulotki. 

Rafał Szczepański liczy na to, że 
Rada Warszawy jak i urząd miasta zaj-
mą się nie tylko renowacją i rewitaliza-
cją tablic Tchorka, ale i odtworzeniem 
zlikwidowanych i zniszczonych tablic. 
W wywiadzie dla TVP3 4 sierpnia br. 
podkreślił, że akcja ma ogromne zna-
czenie edukacyjne. – Wojna to nie za-
bawa komputerowa – mówił. Trzeba 
uświadamiać młodych, a bohaterowie 
powstania, 90-latkowie nie mają już 
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MAH i kPH – realizacja autorskiego 
programu „Lato 2017 z MAH”

W dniu 19 lipca 2017 roku odbyło się kolejne spotkanie społemowskich 
Spółek prawa handlowego MAH-KPH. Ze strony MAH w spotkaniu 
udział wzięły Pani Jadwiga Wójtowicz-Garwoła Prezes Zarządu i Pani 

Henryka Brzezicka Dyrektor Handlowy,  KPH reprezentował Pan Paweł Kochań-
ski Prezes Zarządu i Pani Bożena Leśniewska Dyrektor Handlowy (na zdjęciu od 
lewej – przyp. red.) Spotkanie dotyczyło współpracy handlowej opartej na promo-
cji przez MAH produktów marki SPOŁEM oraz realizacji autorskiego programu 
„Lato 2017 z MAH” w którym udział bierze m.in. Krajowa Platforma Handlowa 
Społem. Program MAH-KPH promuje lody SPOŁEM i wodę SELENKA, których 
największa sprzedaż przez 3 Spółdzielnie będzie nagrodzona pobytem w Ośrodku 
Wypoczynkowym ZORZA i Uzdrowisku WIENIEC.  

Witryny sklepów nr 20 i 21 przy ul. Piłsudskiego 18. Teresa Michalska i Iwona Panasewicz w sklepie nr 20 przy 
ul.Pilsudskiego 18. 

Po  niespełna trzech latach zno-
wu jechałem do Wołomina, do 
spółdzielni społemowskiej, na 

zaproszenie pani prezes Wiktorii 
Wierzby. Witały mnie unowocześnio-
ne perony dworca i wygodne windy. 
Ulice, chodniki, ronda dużo bardziej 
schludne niż poprzednio. Do poważ-
nej konkurencji Biedronek, Żabek, 
a także Lidla, kauflandu, Polomar-
ketu, doszło centrum handlowe Car-
refoura z rozległym parkingiem, 
przeciwko któremu nieskutecznie 
protestowali poprzednio wołomińscy 
kupcy. Po upadku słynnej wołomiń-
skiej Stolarki Budowlanej i firmy 
poszukującej gazu, pozostały osiedla 
mieszkaniowe Stolarka i Nafta. Mia-
sto stało się zatem bardziej sypialnią 
dla wołominian dojeżdżających do 
stolicy do pracy i do szkół. 

Zaproszony zostałem do odwie-
dzenia zmodernizowanych sklepów, 
ale naszą rozmowę rozpoczęliśmy od 
doniosłych spraw majątkowym spół-
dzielni. Aby inwestować i moderni-
zować trzeba bowiem najpierw upo-
rządkować sprawy prawne spółdzielni. 
Niestety, procesy sądowe ciągną się 
niemiłosiernie latami. Oto np. spór 
sądowy o własność sporego cennego 
terenu przy dworcu kolejowym, przy 
ul. Wileńskiej, po spaleniu przed 10 
laty społemowskiego supersamu, trwa 
aż 9 lat! Obecnie pani sędzia poszła na 
emeryturę i nie wiadomo kiedy nastąpi 

finał sprawy, mimo że Sąd Najwyższy 
przesłał sprawę do ponownego rozpa-
trzenia.   

Podobnie, od trzech lat trwa wal-
ka sądowa o przeniesienie własności 
pawilonów handlowych w Zielonce, 
gdzie SM Zielonka nie chce iść na ugo-
dę. Inaczej aniżeli w Wołominie, gdzie 
Spółdzielnia Budownictwa Mieszka-
niowego w Wołominie zaliczyła po-
niesione wcześniej przez PSS opłaty 

i nakłady w poczet wykupu. Pani pre-
zes jest jednak dobrej myśli i uważa, 
że rozpoczęcie reformy sądownictwa 
wpłynie na przyspieszenie spraw i ich 
finału w sądach.

Imponująco wygląda wizualizacja /
na zdjęciu/ nowego obiektu handlowe-
go wołomińskiej PSS przy ul. Wileń-
skiej. Teren położony w centrum, tuż 
przy dworcu i linii kolejowej dzielącej 
miasto na pół obejmuje 5.625 mkw 
powierzchni, w tym na zieleń, spory 
parking i ponad 2 tys.mkw na budynki. 
W budynkach pomieszczą się miesz-
kania oraz część handlowo-usługowa, 
w tym sklep społemowski i pomiesz-
czenia wynajmowane na usługi z za-
kresu kultury, sztuki, sportu i rekreacji. 
Po oddaniu do użytku tego atrakcyjne-
go obiektu nikt już nie będzie pamiętał 
o kratach w siermiężnych sklepach. 

Od kilku lat trwa proces  moderni-
zacji placówek spółdzielni. Jak mówi 
pani prezes, w 2016 roku przy zysku 
brutto spółdzielni w wysokości ponad 
180 tys. zł, na inwestycje i remonty 
wydano 485 tys. zł. Modernizacja ob-
jęła dwa sklepy w Ząbkach /nr 31 i 32/, 
a obecnie w centrum Wołomina, we 
własnym pawilonie przy ul. Piłsudskie-
go 18 u zbiegu z ul. Armii Krajowej, 
dwa sklepy – spożywczy nr 21 i prze-
mysłowy nr 20. Planowane są dalsze 
modernizacyjne remonty w Wołominie, 
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Wizualizacja obiektu przy ul. Wileńskiej                                                                                                                            

Rafał Szczepański  fot. PAP
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Felieton 
obywatelski egzekucje

 l Panorama Wydarzeń l Panorama Wydarzeń l
Ø Puławski  

jubileusz 

1 sierpnia br. jak podało radio pula-
wy24.pl, z okazji 110-lecia ”Spo-

łem” PSS „Pomoc” w Puławach, na 
budynku spółdzielni przy ul. Piłsud-
skiego odsłonięto tablicę pamiątkową. 
PSS daje pracę 89 osobom w 6 skle-
pach spożywczych, piekarni i ciast-
karni. O planach na przyszłość opo-
wiedział prezes Zarządu PSS Tadeusz 
Dworski: – Jeżeli chodzi o inwestycje, 
to nie mamy na razie środków finanso-
wych, żeby inwestować. W tej chwili 
zależy nam, żeby utrzymać standard, 
który mamy. Albo go podnosić. Cho-
ciaż nie ukrywam, że być może jesz-
cze w tym roku uda nam się urucho-
mić jeden sklep.

Uroczystość odsłonięcia tablicy 
zgromadziła wielu oficjeli, w tym pre-
zesa KZRSS Spolem Ryszarda Jaśkow-
skiego, posła na Sejm Jakuba Kuleszę, 
przedstawicieli Rady Miasta, Domu 
Chemika oraz osób związanych w PSS
-em. To dopiero początek obchodów 
jubileuszowych, gdyż ich kulminacja 
nastąpi w październiku.

ØPoznańskie remonty 

Pod koniec lipca PSS w Poznaniu 
rozpoczęła remont dwóch sklepów: 

przy ul. Ściegiennego 50/8 i Kórnic-
kiej 26. W dniach 26-29 lipca prze-
prowadzony został remont sklepu 
spożywczego przy ul. Ściegiennego. 
Po zmianie jego aranżacji poszerzono 
asortyment m.in. o świeże warzywa 
i owoce, a witryna sklepu uzyskała ja-
snozieloną kolorystykę, zgodnie z ak-
tualną kolorystyką całej sieci Społem 
w Poznaniu. Natomiast 29 lipca roz-
poczęto remont sklepu przy ul. Kórnic-
kiej. Jego zakończenie planowane jest 
na koniec sierpnia br.

ØPłockie filmiki

Jak podaje plock.wyborcza.pl, płoc-
ka spółdzielnia społemowska PSS 

Zgoda postanowiła ujawnić złodziej-
skie czyny na facebooku i na YouTu-
be, gdzie publikuje filmy z monitorin-
gu. Widać na nich, jak ludzie kradną. 
Filmowy cykl nazwano „W ukrytej 
kamerze”, a odcinki opatrzono dość 
zabawnymi opisami: „Do koszyka 
czy do torby?”. Taka rozterka towa-

rzyszyła bohaterowi ostatniego odcin-
ka. Filmy publikowane w internecie 
spełniają wszystkie wymogi Ustawy 
o ochronie danych osobowych. Wi-
zerunki klientów są zamazane, na-
tomiast „główny bohater” ma tylko 
zamgloną twarz.

ØNiższe zbiory 

Jak informuje 4 sierpnia br. New-
seria, tegoroczne zbiory owoców 

będą znacznie niższe i konsumenci 
odczują podwyżki. Ze wstępnych 
szacunków GUS wynika, że zbiory 
owoców z drzew będą o 30–40 proc. 
niższe niż w roku ubiegłym. W nie-
których odmianach owoców plony 
mogą być na poziomie 20 proc. – 
podkreśla prezes Krajowej Rady Izb 
Rolniczych. Wszystkiemu winne są 
silne wiosenne przymrozki. To odbi-
je się na cenach. Konsumenci mogą 
spodziewać się także podwyżek cen 
mleka i masła, wieprzowiny – w za-
leżności od sytuacji związane z afry-
kańskim pomorem świń, a także mąki 
i pieczywa – przy intensywnych opa-
dach deszczu pogorszy się bowiem 
jakość zboża.

Lody na patyku o smaku 
ananasowym   
w polewie pomarańczowej 
i w polewie kakaowej  
z grysem waflowym 52 ml

 Lody na patyku o smaku 
ananasowym w polewie 
malinowej i w polewie  
o smaku gumy balonowej  
z grysem waflowym 52 ml 

Cena 
sugerowana 

0,99 szt.

Rolada Tricolore Społem o smaku  
śmietankowo–truskawkowo –   
–czekoladowym 1L 

Cena 
sugerowana 

4,99 szt.

Lody na patyku o smaku waniliowym w polewie pomarańczowej 70 ml 
Lody na patyku o smaku waniliowym w polewie malinowej 70 ml 

Cena 
sugerowana 

0,99 szt.

Lody Społem o smaku  
waniliowym i truskawkowym  1L

Lody Społem o smaku  
waniliowym i czekoladowym 1L

Cena 
sugerowana 

3,49 szt.

Cena 
sugerowana 

4,49 szt.

Lody Społem o smaku
 waniliowym z bakaliami 1L

Lody rożki
Społem  
waniliowe, 
truskawkowe,   
czekoladowe 
120 ml

Cena 
sugerowana 

1,15 szt.

Lody na patyku  Społem  
wanilia w polewie
czekoladowej  120 ml 

Lody na patyku Społem 
wanilia w polewie 
czekoladowej 
z migdałami  120 ml 

Cena 
sugerowana 

1,99 szt.

* Cena sugerowana produktu. Cena produktu może być inna od ceny sugerowanej w zależności od oferującej produkt Spółdzielni.
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Pani Prezes Annie Tylkowskiej
po śmierci

Jej Mamy
serdeczne wyrazy współczucia i smutku 

składają
Rada Nadzorcza, Zarząd, członkowie i pracownicy 

„Społem” WSS Śródmieście 
oraz Redakcja „Społemowiec Warszawski”   

Pani Annie Tylkowskiej 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci   

Mamy   
składają 

Zarząd, Rada Nadzorcza i Wspólnicy 
Mazowieckiej Agencji Handlowej „Społem” 

Pani Prezes „Społem” WSS Śródmieście

Annie Tylkowskiej
z powodu śmierci

JEJ MATKI 
wyrazy szczerego żalu i współczucia

składają
Rada Nadzorcza i Zarząd 

Krajowego Związku Rewizyjnego
Spółdzielni Spożywców „Społem”

Pod powyższym tytułem, autorzy 
wywiadu Piotr Mazurkiewicz 
i Wojciech Romanowski cytu-

ją w Rzeczpospolitej z 20 lipca br. 
swego rozmówcę – prezesa Zarządu 
kZRSS Społem RYSZARDA JAŚ-
kOWSkIeGO. Na wstępie przyta-
czają też inne zdanie prezesa: „Po-
winniśmy z innymi polskimi sieciami 
konsolidować rynek, a nie walczyć ze 
sobą”. Wybrane, szczególnie donio-
słe fragmenty tego tekstu odznacza-
my na tle żółtym. /red/.  

Rz: Jak to jest ze Społem? Nacie-
rają hipermarkety, dyskonty, sklepy 
convenience. Jak się w tym wszyst-
kim odnajdujecie?

Społem to tradycja spółdzielczości, 
znanej na ziemiach polskich od trzech 

wieków. Za dwa lata będziemy obcho-
dzić 150-lecie pierwszych spółdzielni 
konsumenckich Polsce, które pojawiły 
się w Płocku, Radomiu i Warszawie. 
Mamy więc znakomite korzenie i na 
przestrzeni tych dziejów przeszliśmy 
wiele, ta historia bywała trudna, peł-
na różnych zakrętów, jak ten obecny, 
kiedy w 1990 r. specustawą rozwiąza-
no Centralny Związek Spółdzielczości 
Spożywców i poszczególne związki 
branżowe. Dało się nam to we znaki, 
ale jednocześnie wiele nauczyło. 

Udało nam się przetrwać na coraz 
bardziej konkurencyjnym rynku w Pol-
sce i sądzę, że mamy się coraz lepiej. 
Dlatego podkreślam to 150-lecie, bo 
niesłusznie kojarzy się nas wyłącznie 
z czasami powojennymi, a my chcemy 
pokazywać, że socjalizm to była kolej-
na epoka, którą spółdzielczość prze-
trwała dzięki determinacji, choć była 
próba upaństwowienia spółdzielczości. 
Zresztą w 1991 r. sami zaczęliśmy się 
zrzeszać, wiedząc, że to ułatwi nam 
działanie – Krajowy Związek Rewi-
zyjny Spółdzielni Spożywców Społem 
powstał z inicjatywy samych spółdziel-
ców i jest w nim prawie 250 z ponad 
300 spółdzielni z tej branży działają-
cych w Polsce.

Wyzwań nie brakuje?
Oczywiście, że nie. Chcemy do-

trzeć z naszą ofertą do młodzieży, 
teraz naszymi klientami są głównie 
osoby w wieku powyżej 40 lat, lojal-
ni wobec Społem, to nasza baza. Ale 
trzeba ją poszerzać, dlatego pracujemy 
nad coraz bardziej nowoczesną ofertą, 
która przekona do nas młodszych kon-
sumentów. Od pięciu lat wdrażamy, 
bardzo dobrze odbierany przez klien-
tów, program lojalnościowy działa-
jący już w ponad 50 spółdzielniach, 
mamy markę własną obejmującą ok. 
200 jednostek asortymentowych, która 
jest już dostępna w sieci ok. 1,7 tys. 
sklepów z blisko 4 tys., które działają 
pod naszym szyldem. Wprowadzamy 
też coraz więcej produktów ekolo-
gicznych. W Poznaniu działają już 
dwa sklepy wyłącznie z takim asorty-

mentem, w innych pojawiają się od-
rębne stoiska. Eko-Społem to także je-
den z rozwojowych pomysłów. Można 
powiedzieć, że doganiamy rynek, choć 
wiele jest do zrobienia.

4 tys. sklepów to imponująca licz-
ba, jednak spółdzielnie działają sa-
modzielnie i synergie byłyby znacz-
nie większe przy konsolidacji.

Skonsolidowane obroty Społem to 
ponad 7 mld zł. To stawia nas wśród 
liderów rynku. Problem w tym, że każ-
da spółdzielnia jest odrębnym podmio-
tem. Dlatego cieszę się, że pojawiają 
się oddolne inicjatywy, których celem 
byłby powrót do spójnego systemu 
zakupowego. To takie zadanie, które 
chciałbym zrealizować w trakcie mojej 
kadencji, choć wiem, że nie będzie to 
łatwe. Wcześniejsza próba z Krajową 
Agencją Handlową się nie powiodła, 
działają lokalne Agencje Handlowe 

i grupy zakupowe, obejmujące wybrane 
spółdzielnie z jednego czy dwóch wo-
jewództw. Ale żeby to miało naprawdę 
ekonomiczny sens, trzeba przekonać 
do takiego rozwiązania większość 
spółdzielców, również tych niezdecy-
dowanych. Podejmujemy teraz taką 
próbę, jaki będzie ostateczny efekt – 
zobaczymy, więcej będzie można po-
wiedzieć na jesieni, bo wtedy mamy 
cały cykl regionalnych zebrań. Wte-
dy powinna powstać koncepcja, któ-
rą – mam nadzieję – będziemy wspól-
nie realizować.

Ta samodzielność utrudnia jednak 
spójne działania. Nie tylko zresztą 
w tym przypadku, ale i np. w kwestii 
ujednolicenia brandów, co uczyniło-
by sieć bardziej spójną wizerunko-
wo. Przymierzacie się do tego?

Pierwsze logo polskiej spółdzielczo-
ści wymyślił Stefan Żeromski w 1906 
r., a nasza charakterystyczna „pisanka” 
pochodzi z lat 60. ubiegłego wieku. 
Wspólne logo to wspaniały kapitał, wy-
ceniony przez „Rzeczpospolitą” na 0,5 
mld zł. Fakt, przez lata – nie z naszej 
winy – Społem było źle postrzegane, 
nie dziwią więc nowe nazwy, wprowa-
dzane przez spółdzielnie, lub nawet po-
zbywanie się znaku Społem. Teraz jest 
odbierane inaczej, dlatego faktycznie 
jest dobry czas, żeby lepiej wyko-
rzystać nasz brand. Jeśli udałoby się 
zbudować wspólny system zakupo-
wy, możliwa byłaby też współpraca 
z jednym z dużych dystrybutorów 
i wspólna logistyka, to następnym 
krokiem byłoby zunifikowanie szyl-
dów, tak jak to zrobiły np. PGS, Le-
wiatan.

Producenci inaczej traktują od-
biorców, jeśli wiedzą, że siadają do 
stołu nie z 10 czy nawet 110 podmio-
tami, tylko z jedną grupą, działającą 
pod jedną marką. To zupełnie inna sy-
tuacja, a dla nas szansa na poprawienie 
oferty cenowej i asortymentowej w na-
szych sklepach.

łatwiej zarządzać wspólną ofertą, 
własnymi markami, organizować 
promocje czy reklamy?

Powoli nad tym pracujemy. Na-
sze pierwsze marki własne powstały 
w 2012 r. i to się rozwija. Ale ich udział 
w całej sprzedaży jest na razie niewiel-
ki, nawet nie wszystkie spółdzielnie je 
wprowadziły. To mniej więcej 1 proc. 

naszych obrotów. Dążymy do tego, 
aby we wszystkich sklepach Społem 
była marka własna Społem. Dla mnie 
to oczywiste!

A czy nie powinno być oczywiste 
od dawna dla wszystkich spółdziel-
ców? Czymś trzeba się wyróżnić, by 
przyciągnąć klientów.

25 lat samodzielności spółdzielni 
odcisnęło swoje piętno i teraz – mimo 
oczywistych korzyści – trudno im od-
dać tę niepodległość. Dlatego może 
pierwsze próby się nie udały. Teraz 
taką potrzebę widzą zwłaszcza duże 
spółdzielnie, np. Białystok, który ma 
360 mln zł obrotu, Szczecin, z ponad 
190 mln zł, Częstochowa, ponad 150 
mln zł, Płock, z prawie 150 mln zł, 
czy Poznań, ze 115 mln zł, i to one 
będą decydować o kształcie przyszłe-
go programu. Liczę również, że po-
zostałe spółdzielnie wesprą projekt 
wspólnych zakupów.

Rozumiem to także jako wielką 
pomoc dużych spółdzielni dla tych 
mniejszych, które same nic nie zwo-
jują. A tych jest najwięcej, 70 proc. 
to są właśnie małe i średnie przedsię-
biorstwa. Dzięki temu będziemy mieli 
szansę się rozwijać, a przynajmniej 
obronić dotychczasową pozycję. Je-
stem patriotą ekonomicznym i my-
ślę, że powinniśmy wspólnie z innymi 
polskimi sieciami konsolidować się, 
a nie konkurować ze sobą. Współ-
pracując ze sobą, na pewno mogli-
byśmy zdziałać więcej. Dlatego po-
dejmujemy rozmowy z niektórymi 
sieciami o wspólnych negocjacjach 
handlowych, tak jak to czynią zagra-
niczne sieci.

CV
Ryszard Jaśkowski jest prezesem 

KZRSS Społem od marca 2017 r. Od 
2005 r. był wiceprezesem, a wcześniej 
prezesem PSS Społem w Stalowej 
Woli. Kieruje też zespołem roboczym 
polskich firm handlowych przy Parla-
mentarnym Zespole na rzecz Wspie-
rania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu 
Ekonomicznego.

„Społem” ma wielki potencjał

KZRSS Społem”

Pani Annie Tylkowskiej
wyrazy współczucia i kondolencje 

z powodu śmierci   

Mamy  
przesyła 

Zarząd Zarządzanie Sezam Sp. z o.o. 
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Warsztaty Handlowe MAH „Społem” 

Jak poprawić rentowność?
Warszawa pamięta
uDokończenie ze str. 1

24 lipca br. w Sali im. Ireny 
Strzeleckiej historycznego 
gmachu „Społem” odby-

ły się kolejne Warsztaty Handlowe 
Mazowieckiej Agencji Handlowej 
„Społem”. Ich uczestników powita-
ła serdecznie prezes Zarządu MAH 
Jadwiga Wojtowicz-Garwoła. Na-
stępnie o realizacji i zaangażowaniu 
spółdzielni w akcję „LATO 2017 
z MAH” mówiła dyrektor handlowy 
MAH Henryka Brzezicka. Hasłem 
przewodnim  warsztatów było „Jak 
poprawić rentowność placówek han-
dlowych na przykładzie Społem PSS 
Grodzisk Mazowiecki  i Społem PSS 
Legionowo”. To projekt realizowany 
w zakresie umowy MAH – PRO-De-
TAL, w który dotychczas zaangażo-
wały się dwie wymienione Spółdziel-
nie. 

Następnie przedstawiciele firm, part-
nerów MAH prezentowali swoje oferty 
na tle rynku detalicznego, ilustrując je 
filmami i zdjęciami. I tak kierownik 
ds. kategorii produktów DISTRIBEV
-Orbico Łukasz Pietrzak mówił o ryn-
ku piwa, dystrybucji piwa i napojów 
w Polsce, dyrektor sprzedaży KORAL 
Janusz Walczak omawiał sezonowość 
spożycia lodów i narzędzia wspar-
cia sprzedaży poprzez dystrybutorów 
z Chłodni Mazowsze i Grupy REN, 
współwłaściciel firmy HEBAR Kon-
rad Pych polecał ekonomiczne korzy-
ści obrotu przekąskami, a Sławomir 
Cyganek – KAM objaśniał rynek ba-
nanów; znane marki oraz dojrzewanie 

bananów firmy 
C H I Q U I TA . 
Z kolei regio-
nalny kierow-
nik sprzedaży 
Paweł Bąk 
z OLEOFARM 
w s k a z y w a ł 
na zalety wy-
robów swej 
firmy Fabryki 
Zdrowia, zdro-
wej żywności 
i suplementów 

diety. O wspólnej sprzedaży towarów 
marki własnej Społem przypomniała 
dyrektor handlowa KPH Społem Bo-
żena Leśniewska. Warsztaty podsumo-
wała na koniec prezes Jadwiga Wójto-
wicz-Garwoła.

Jak zwykle, MAH-owskie warsz-
taty przyniosły ich uczestnikom ze 
spółdzielni-właścicieli Spółki spory 
zasób wiedzy, użytecznej dla rozwoju 
sprzedaży i rentowności spółdzielni. 
W pamięci obecnych z pewnością po-
zostaną wystąpienia dostawców i pro-
ducentów, w tym praktyczne wska-
zówki handlowe i promocyjne. Prezes 
MAH przypomniała, iż Agencja jako 
grupa zakupowa skupia 24 udziałow-
ców, którzy w sumie posiadają mi-

liardowy potencjał zakupowy rocznie. 
Grupa MAH podnosi współpracę na 
wyższy poziom, w tym z rozwojowym 
partnerem Grupą MPT i w jej ramach 
z Pro-Detalem. Natomiast dyr. Brzezic-
ka wspomniała o współpracy z sześcio-

ma wiodącymi kontrahentami w akcji 
letniej: JBB, KPH Społem, Bakoma, 
Pepsi, Coca Cola, Chłodnia Mazowsze 
oraz o akcjach promocyjnych.

Pod hasłem „Przywracamy blask 
Twojego sklepu” firma Pro-Detal 
w ramach porozumienia z MAH planu-
je i realizuje remodeling placówek spo-
łemowskich. Prezes Wojciech  Zawieja 
poparł swój wywód zdjęciami sklepów 
PSS w Grodzisku Maz. i Legionowie 

po wykonaniu prac, które obejmują, 
przy małym zakresie – wykorzystanie 
istniejącego wyposażenia, przy śred-
nim – z doposażeniem o nowe regały 
i chłodziarki, przy dużym – z wymianą 
oświetlenia i urządzeń. Dzięki remo-
delingowi uzyskuje się wygodniejszy, 
lepszy dostęp do towarów, ich lepszą, 
przejrzystą ekspozycję, czytelniejszą 
ofertę. Korzyści z tej operacji, podnie-
sienie atrakcyjności sklepów, potwier-
dziły prezeski PSS – Edyta Rybicka 
z Legionowa i Grażyna Gąstał z Gro-
dziska Maz.  

Prezentowane oferty firm były 
wspierane poprzez degustację wyro-
bów na stołach, m.in. „Lodów jak daw-
niej” Koral, świeżych, dojrzewających 
żółto-zielonych bananów Chiquita, 
zestawów suchych przekąsek Hebar, 
egzotycznych soków Oleofarmu /m.in. 
z granatu, goji, noni, rokitnika, czar-
nego bzu/ oraz Olejów Świata, pikant-
nych chipsów w tubach Pringles, wody 
uzdrowiskowej Selenka pod marką 
Społem itd. 

Warto odnotować, że przedstawiciel 
Distribev-Orbico ponownie zwrócił 
uwagę na silny trend zakupów alko-
holi premium, w tym whisky oraz piw 
kraftowych, Z należytym odzewem 
spotyka się również apel o zwiększa-
nie sprzedaży towarów marki własnej 
Społem, w okresie letnim szczególnie 
unikalnej wody źródlanej Selenka, 
z zawartością dobroczynnego selenu 
oraz tanich lodów na patyku i w roż-
ku. Zarówno przedstawiciele Krajowej 
Platformy Handlowej Społem – prezes 
Paweł Kochański i dyrektor Bożena 
Leśniewska, jak i prezes MAH Jadwiga 
Wójtowicz-Garwoła w podsumowaniu 
warsztatów zachęcali spółdzielnie do 
większej aktywności w letniej sprze-
daży tych wyrobów. Prezes MAH po-
dziękowała uczestnikom za aktywny 
udział, zgłaszane szczegółowe pytania 
i odpowiedzi oraz dyskusję, zaprasza-
jąc serdecznie na następne spotkania 
organizowane przez Agencję.        

DARIUSZ GIeRYCZ

czasu, ani sił aby dopominać 
się o pamięć o tych strasznych  
latach historii Warszawy. 

Warto dodać, że pan 
Rafał, jako inicjator akcji 
słusznie obejmuje pojęciem 
„bohaterowie Warszawy”, 
obok walczącej i ginącej na 
barykadach młodzieży, tak-
że zwykłych cywilnych oby-
wateli, mężczyzn, kobiety 
i dzieci, które ginęły od nie-
mieckich kul i bomb pod-
czas rozstrzeliwań w czasie 
całej okupacji, a także pod-
czas zbrodniczego ostrzału 
i bombardowań na ulicach 
i w piwnicach, w okresie ob-
lężenia Warszawy 1939 i po-
wstania 1944.    

Wydaje się, że szlachetna 
inicjatywa przywraca wła-
ściwe proporcje w uczczeniu 
i upamiętnieniu Powstania 
Warszawskiego. Uważam, że 
podczas rocznicowych obcho-
dów należy pamiętać  zarów-
no o bohaterskiej, nierównej 
walce młodzieży powstańczej 
z oddziałami zbrodniczego 
Wehrmachtu, SS i policji 
niemieckiej i ich ukraińskich 

sojuszników, jak i bezprzykładnej, naj-
większej masakrze ludności cywilnej 
w okresie II wojny światowej.  

O ofiarach bezbronnych uczestni-
ków powstania, w tym tych co ginęli 
tysiącami przez 63 dni, rozstrzeliwani 
lub beznadziejnie zasypani pod gruza-
mi, głodni, bez lekarstw, w śmiertel-
nym strachu, pod bombami, w śmier-
dzących, ciemnych piwnicach. Oni 
nie mają dzisiaj żadnych swoich in-
formacyjnych tablic. W sumie, jak się 
szacuje w powstaniu poległo i zginęło 

180 tys. cywilów /w tym 65 tys. pod-
czas rzezi Woli/ oraz 18 tys. żołnierzy 
powstańców, nie licząc poległych pod-
czas trzech desantów 2300 żołnierzy 
polskich armii gen. Berlinga. Skutki 
klęski powstania to także materialna 
zagłada Warszawy, systematycznie 
niszczonej przez Niemców już po po-
wstaniu. 

O cudownym ocaleniu z rąk ukra-
ińskich oprawców, dowodzonych 
przez Niemców z Wehrmachtu, pod-
czas pogromu cywilów w okolicach 

siedziby Społem, bo przy ul. 
Olesińskiej, na Mokotowie 
w sierpniu 1944 mówił dla 
Społemowca trzy lata temu, 
obecnie sędziwy adwokat Ry-
szard Schiele. Wówczas był 
małym chłopcem. Podobnie 
o powstaniu opowiadali nasi 
rodzice i dziadkowie, którzy 
przeżyli tę gehennę. Jestem 
na świecie, tylko dlatego, że 
Niemcy nie opanowali ulicy 
Chmielnej przy Żelaznej, bo 
inaczej dokonaliby tu rze-
zi mieszkańców, tak jak na 
Woli. 

 
Zbrodnie i okrucieństwa 

niemieckie podczas po-
wstania nigdy nie zostały 
należycie ukarane, ani potę-
pione w Niemczech, które 
dotąd chlubią się demokracją 
i „denazyfikacją”. Wystarczy 
przywołać złowrogą postać 
generała SS Heinza Reine-
fartha, dowódcy oddziałów 
dokonujących pacyfikacji 
i pogromu Woli. Mimo ogro-
mu jego win nigdy nie został 
osądzony, a co więcej był on 
po wojnie szanowanym oby-
watelem, adwokatem i bur-
mistrzem miasta Westerland 
na wyspie Sylt i posłem do 
parlamentu krajowego Schle-
swig-Holstein. Do końca spo-

kojnej starości w 1979 r. pobierał gene-
ralską rentę!   

Warto przypomnieć, że na murach 
Hali Mirowskiej, najstarszej czynnej 
hali targowej w stolicy, której właścicie-
lem jest Społem WSS Śródmieście, tak-
że widnieje tablica Tchorka, upamiętnia-
jąca wielkie zbrodnie niemieckie i ich 
ofiary podczas powstania. Natomiast od 
strony placu Mirowskiego staraniem na-
szej spółdzielni zamieszczono na murze 
drugą tablicę o tej treści: 

„MUR TeN JeST MIeJSCeM 
PAMIeCI POŚWIĘCONYM 
WARSZAWIAkOM ROZSTRZe-
LANYM PRZeZ NIeMCÓW  
PODCZAS POWSTANIA WAR-
SZAWSkIeGO W 1944 ROkU po 
zajęciu przez Niemców strategicz-
nego odcinka trasy wschód-zachód 
prowadzącej wzdłuż ulicy Chłodnej 
i placu Mirowskiego dokonali oni 
zemsty na okolicznych mieszkańcach 
– spędzili pod Halą Mirowską 540 
osób i rozstrzelali przed tym murem 
w dniach 7-8 sierpnia 1944 roku. 

Zniszczenia muru powstały w wy-
niku uderzeń pocisków z różnego 
rodzaju broni palnej, pojedynczych 
strzałów z karabinów oraz serii z pi-
stoletów maszynowych  i ciężkich ka-
rabinów maszynowych.

Mur został poddany konserwa-
torskim zabiegom  zachowawczym  
w ramach kompleksowego konser-
watorskiego remontu  elewacji  Hali 
Mirowskiej. WSS Społem”.   

Sądzę, że nadchodzące rocznice – 
100 rocznica odzyskania niepodległo-
ści w 2018 r. i 150-lecie WSS Śródmie-
ście i całego ruchu społemowskiego 
oraz 75-lecie Powstania Warszawskie-
go w 2019 r., będą dla nas dodatko-
wymi bodźcami w utrwalaniu pamięci 
pokoleń o bolesnej historii Hali Mi-
rowskiej.

DARIUSZ GIeRYCZZachowany mur Hali Mirowskiej ze śladami niemieckich kul.

Te mury krzyczą!
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W spółdzielczości spożyw-
ców często powtarzają-
cym się zjawiskiem są 

wieloletnie staże pracy. I tak na 
przykład w latach 90 -tych XX 
wieku dzięki istnieniu Zasadni-
czych Szkół Zawodowych przyszli 
pracownicy społemowskiego han-
dlu od pierwszych klas mieli kon-
takt z potencjalnym pracodawcą 
dzięki odbywanym praktykom 
zawodu.

Jednym z przykładów tak przeby-
tej drogi jest Maria Grażyna Mi-
lewska. W trakcie nauki w trzylet-
niej Zasadniczej Szkole Zawodowej 
w Legionowie praktykę sprzedawcy 
odbyła w placówkach warszawskiej 
śródmiejskiej spółdzielni „Społem”. 
Pierwsze kroki w spółdzielczości 
w ramach praktyk stawiała w pla-
cówce ogólnospożywczej na war-
szawskim Powiślu przy ul. Ludnej, 
a następnie w sklepie nr 20 przy ulicy 
Nowy Świat. 

Po zapoznaniu się z zakresem 
wiedzy w temacie obsługi klienta, 
pracy placówki detalicznej i uzupeł-
nieniu wiedzy ogólnej, po zdanym 
eksternistycznie egzaminie w Li-
ceum Ogólnokształcącym w Cen-
trum Kształcenia Ustawicznego nr 
4 przy ul. Iżykowskiego w Warsza-
wie w roku 2004 doceniona przez 
kierownictwo sklepu 20, otrzyma-
ła propozycję pracy na stanowisku 
sprzedawcy. Już w trakcie odbywa-
nych praktyk kierownictwo sklepu 
zauważyło w praktykantce zaanga-
żowanie, zdyscyplinowanie, pra-
cowitość, sumienność, ale przede 
wszystkim uczciwość, co jest bar-
dzo ważne w zawodzie sprzedawcy. 

Zdobyte doświadczenie podczas 
praktyk, cenne uwagi starszych 
koleżanek, sprzyjająca atmosfera 
pozwoliły Marii Milewskiej na od-
ważniejszy kontakt z klientem, ale 
przede wszystkim o czym mówi dziś 
„ na kontynuowanie pracy w bardzo 
przyjaznym środowisku”. Jak każdy 
początkujący pracownik, po latach 
przyznaje, że mimo przychylności 
kierownictwa placówki, zgranego ze-
społu, pierwsze kroki nie były łatwe, 
co nie jest precedensem w przypadku 
osób wchodzących w nowy rozdział 
ich życia. Z sentymentem wspomina 
tamte lata. 

Jako pracownik uzupełniała swo-
ją wiedzę z zakresu praktycznego 
marketingu, efektywnego kierowa-
nia spółdzielczą placówką, prawi-
dłowego rozmieszczenia towarów 
w sklepie podczas seminariów, na 
które była kierowana przez zarząd 
śródmiejskiej spółdzielni. 

Pod czujnym okiem przełożonych 
i doświadczonych koleżanek korygo-
wała ewentualne błędy, wypełniając 
z zaangażowaniem swoje obowiązki. 
Dzięki wytrwałości, solidności w wy-
pełnianiu tych ostatnich oraz nada-
rzających się możliwości w zmianach 
kadrowych została zastępcą kierow-
nika, a w roku 2003 kierownikiem 
sklepu nr 20 przy ul. Nowy Świat 
w siedzibie WSS. Gdyby nie zmiany 
w WSS Śródmieście dotyczące sieci 
z pewnością do dnia dzisiejszego kie-
rowałaby placówką nr 20. Zmieniło 
się niewiele. Od kwietnia 2016 adres 
pozostał ten sam. Zmianie uległ tylko 
szyld. Sklep nr 20 zamieniła na Deli-
katesy, gdzie kieruje zespołem liczą-
cym siedemnaście osób. 

W zawodowej karierze Marii 
Milewskiej trzeba podkreślić kon-
sekwencję w świadczeniu pracy 
na rzecz jednej firmy. Nic nigdy 
nie stanowiło i nie stanowi dla niej 
przeszkody w kontynuowaniu pra-
cy w „Społem”, nawet dojazdy 

z odległej o 35 km od Warszawy, 
miejscowości koło Nasielska. Trze-
ba zaznaczyć, że zarówno sklep 20 
i jak i Delikatesy to placówki z arty-
kułami spożywczymi pracujące tak-
że w porze nocnej.

Zaangażowanie Marii Milew-
skiej zostało zauważone nie tylko 
poprzez awans, ale również została 
wyróżniona w roku 2009 odznaką 
„Zasłużony dla Społem” przyzna-
ną z okazji 135-lecie Warszawskiej 
Spółdzielni Spożywców Śródmie-
ście. Grażyna Milewska jest człon-
kiem Rady Nadzorczej „Społem” 
WSS Śródmieście, z zaangażo-
waniem pracuje także w Komisji 
Społeczno-Samorządowej rodzimej 
spółdzielni.

Zapytana dlaczego postanowiła 
wybrać taką a nie inną drogę swo-
jej kariery zawodowej odpowiada: 
„po pierwsze było to podyktowane 
koniecznością możliwie szybkiego 
uniezależnieniu się od funduszy ro-
dziców, po drugie dawało możliwość 
wsparcia domowego budżetu, a po-
nadto praca w detalu umożliwiała 
codzienny kontakt z jakże odmienny-
mi charakterologicznie klientami”.

W odpowiedzi na teoretyczną 
propozycję pracy w innej organiza-
cji niż Społem kategorycznie odpo-
wiada – „ n i e”.

Istotną rolę w życiu Marii Milew-
skiej pełni rodzina, która jest dla niej 
ogromnym wsparciem. Na mamę, 
dwie młodsze siostry z ich rodzina-
mi zawsze może liczyć. I chociaż 
trudno jest wygospodarować wolne 
chwile stara się spędzać z bliskimi 
jak najwięcej czasu, nie rezygnując 
z własnych przyjemności. 

Lubi rowerowe wycieczki po 
podwarszawskich miejscowościach 
w towarzystwie młodszego pokole-
nia. W kręgu jej zainteresowań są 
również krajowe jak i zagraniczne 
podróże, z których korzysta jako 
członek śródmiejskiej spółdzielni. 
Najbardziej utkwił jej w pamięci 
wyjazd do Turcji. Urzeczona Ka-
padocją, historyczną krainą domów 
i kościołów wykutych w tufowych 
skałach oraz wapienną „Bawełnia-
ną twierdzą „ Pamukkale wpisaną 
w roku 1988 na listę światowego 
dziedzictwa przyrodniczego UNE-
SCO. Do dziś nie może zapomnieć 
zwiedzania tych wyjątkowych 
miejsc. Niemniejsze wrażanie po-
zostawił pobyt w Pradze Czeskiej, 
a w szczególności Hradczany i Most 
Karola.

Z wojaży szczególnie tych zagra-
nicznych oprócz wrażeń przywozi 
zdjęcia, które później pieczołowi-
cie układa w albumach, a swoimi 
wrażeniami dzieli się z najbliższy-
mi, a przede wszystkim z młod-
szymi członkami rodziny. Z każdej 
eskapady przywozi najbliższym 
upominki.

W miarę wolnego czasu odpo-
czywa czytając książki m.in. jednej 
z ulubionych autorek, amerykań-
skiej pisarki kobiecych bestselerów 
Danielle Steel. Do niedawna zajmo-
wała się przydomowym ogródkiem, 
w którym oprócz kwiatów siała, 
sadziła i zbierała plony na domowe 
potrzeby.

JOLANTA JĘDRZeJeWSkA

Z a s ł u ż e n i  d z i a ł a c z e
spółdzielczości spożywców
Maria Grażyna
Milewska

Wprawdzie tegoroczny lipiec 
na Pomorzu Gdańskim nie 
rozpieszczał urlopowiczów 

aurą, ale słońce, widocznie namówio-
ne przez organizatorów, nie omiesz-
kało odwiedzić Cepeliady w Sopocie. 
A tego ta plenerowa impreza, uloko-
wana u wejścia na sopockie molo, 
bardzo potrzebuje. Więc, jak co 
roku, na Placu Zdrojowym rozkwitły 
kolorowe stragany, stoiska, warsz-
taty i sklepiki prezentujące wyroby 
rzemiosła artystycznego, rękodzieła 
a także przetwórstwa spożywczego.

Stoiska Cepelii przedstawiły szero-
ką ofertę rodzimego rzemiosła ludo-
wego na najwyższym poziomie. Nie 
ustępowali im jednak indywidualni 
wystawcy. Zachwycały wyroby koron-
karskie, kapitalne torby, torebki, pleca-
ki i kapelusze z filcu, ozdobione ludo-
wym haftem, czarowały kreacje godne 

uznanych projektantów mody. Rzeźba 
artystyczna i takież kowalstwo były 
obfotografowywane zwłaszcza przez 
turystów z Japonii. Znalazły się nawet 
tak egzotyczne akcenty jak wyroby 
z Afryki czy etniczna biżuteria z Ame-
ryki Południowej. 

Pojawiły się naturalne kosmetyki, 
było stoisko zielarskie, świece ozdob-
ne i do aromaterapii oraz intrygujące 
kompozycje z sukulentów hodowanych 
w wymyślnych szklanych naczyniach. 
Chcącym poczuć się jak maharadża 
oferowano imitacje wielkich brylan-
tów, żeglarzom – kamień wikingów, 
a wszystkim innym wyroby z minera-
łów, w tym naszego słynnego krzemie-
nia pasiastego. Oczywiście nie zabrakło 
kunsztu bursztyniarzy. Przewidujący 
srogą zimę mogli wrócić z Sopotu 

z kożuchem, owczym serdakiem albo 
futrzanymi kapciami rodem z Podhala.

Dla pokrzepienia wręcz należało 
uraczyć się solidną pajdą chleba ze 
smalcem i ogórkiem kiszonym. Na 
stoiskach z wypiekami kusiły bochny 
razowca i krągłości bułeczek. Tu po 
prostu widać było i czuć, że wszystko 
pieczone jest z sercem. Nad morzem 

nie mogło zabraknąć wędzonej 
rybki. Różowe płaty łososia, 
złociste pstrągi i śledziki, rybne 
kiełbaski i kotleciki powodowały 
nagły wzrost apetytu. U masarzy 
pachniały szynki, balerony i kieł-
basy. Bez wstydu znajdowała się 
między nimi wspaniale odymiona 
słonina i wędzone serdelki. Z gór 
dojechały oscypki, a z dalekiej 
Turcji tamtejsza chałwa. Na de-
ser można było przegryźć świeże 
owoce w czekoladzie, a na pa-
miątkę zabrać piernikowe serce 
z dedykacją.

Cepeliada jest oczywiście im-
prezą handlową, chwała jednak 
organizatorom za to, że potrafili zadbać 
o interesującą oprawę artystyczną ca-
łego przedsięwzięcia. Muszlę koncer-

tową na cały tydzień objęły 
w posiadanie zespoły folklo-
rystyczne. Podziwiać można 
było Zespół Pieśni i Tańca 
„Ziemia Lęborska”, „Bazu-
ny” z Żukowa, Zespół Regio-
nalny „Frantówki” „Jagódki” 
„Detko Band” z Gdańska, 
Kapelę Ludową z Żegoci-
na, „Bałtijską Gwiazdę” 
z Ukrainy, Kapelę Kurpiow-
ską „Kurpianka”, Zespół 
„Chmielanie”, Zespół Pieśni 
i Tańca”Porębianie”, „Sło-
wiańską Duszę” z Gdańska, 
Kapelę Warszawską, „Do-

boj” z Bośni, a w specjalnym koncercie 
wystąpiła Katarzyna Zawada wykonu-
jąc najpiękniejsze piosenki z repertuaru 
Anny German.

Sopot, zwłaszcza latem, nie narzeka 
na brak wydarzeń, a kalendarz imprez 
jest dość ściśle wypełniony. Cepeliada 
wypracowała sobie w tym towarzy-
stwie mocną pozycję. Cieszy się du-
żym powodzeniem, co widać gołym 
okiem jeśli zajrzy się na nią choćby na 
chwil parę. I jeśli nawet odwiedzający 
ją goście trafiają tu przypadkowo, to na 

pewno szybko nie wyjdą, a wychodząc 
zabiorą nie tylko zrobione zakupy, ale 
też miłe wrażenia i dużą dawkę wie-
dzy o jakości polskiego rękodzieła. To 
wspaniała promocja naszego rzemiosła 
w najlepszym jego wydaniu. 

Odwiedzam Cepeliadę od wielu lat. 
Zawsze znajduję coś nowego, cieka-
wego. W tym roku wracam z Cepelia-
dy nie tylko z wrażeniami, ale z pew-
nością, że wyraźnie widać rosnący 
jej poziom. Nie wiem, czy to zasługa 
organizatorów, czy też wieść o suk-
cesach Cepeliady dociera do coraz 
większej ilości chcących się tu zapre-
zentować twórców. W każdym razie, 
poprzeczka tym razem ustawiona zo-
stała wysoko.

JAROSłAW ŻUkOWICZ

Poprzeczka coraz wyżej

Cepeliada 2017

Jak podał Urząd Ochrony kon-
kurencji i konsumentów, 12 
lipca br. weszła w życie ustawa 

o przeciwdziałaniu nieuczciwemu 
wykorzystywaniu przewagi kon-
traktowej. Jej celem jest m.in. wy-
eliminowanie nieuczciwych praktyk 
handlowych w relacjach pomiędzy 
przedsiębiorcami działającymi w bran-
ży rolno-spożywczej.

1. kiedy mamy do czynienia 
z przewagą kontraktową?

– Przewaga kontraktowa występuje, 
jeżeli między odbiorcą i nabywcą ist-
nieje znaczna dysproporcja w poten-
cjale ekonomicznym i jednocześnie 
słabsza ze stron nie ma wystarczają-
cych możliwości sprzedaży lub kupna 
produktów rolnych lub spożywczych 
od innych przedsiębiorców. Należy 
przy tym pamiętać, że posiadanie prze-
wagi kontraktowej nie jest zakazane, 
niedozwolone jest jej nieuczciwe wy-
korzystywanie.

2. kiedy sprawą będzie mógł 
zająć się UOkik?

– Urząd może interweniować wów-
czas gdy, łączna wartość obrotów mię-
dzy dostawcą a odbiorcą w którym-
kolwiek z 2 lat poprzedzających rok 
wszczęcia postępowania przekroczyła 
50 tys. zł oraz obrót nabywcy lub do-
stawcy, który stosuje  praktykę, w roku 
poprzedzającym rok wszczęcia postę-
powania przekroczył 100 mln zł.

3. kiedy UOkik nie podejmie in-
terwencji?

– Głównym celem ustawy jest 
ochrona interesu publicznego. Dzia-
łania UOKiK mają wyeliminować nie-
uczciwe praktyki z obrotu gospodarcze-
go, a nie zadośćuczynić konkretnym, 
poszkodowanym przedsiębiorcom – 
mówi Prezes UOKiK Marek Niechciał.

4. Jakie sankcje może nałożyć 
urząd?

– UOKiK może nałożyć karę za 
wykorzystywanie przewagi kontrakto-

wej w maksymalnej wysokości 3 proc. 
obrotu przedsiębiorcy osiągniętego 
w roku poprzedzającym rok nałożenia 
kary.

5. Jakie branże obejmą nowe 
przepisy? 

– Ustawa dotyczy jedynie pod-
miotów z rynku rolno-spożywczego. 
Jeżeli pozostali przedsiębiorcy czują 
się poszkodowani działaniami swo-
ich kontrahentów, nadal mogą wnieść 
sprawę do sądu cywilnego na podsta-
wie przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. Nie obejmuje 
ona jednak dostaw bezpośrednich, czy-
li produkcji małych ilości surowców 

do konsumenta lub zaopatrującego go 
lokalnego zakładu detalicznego (np. 
sprzedaży przez rolnika małej ilości 
płodów rolnych na targu).

6. Czy są jakieś inne wyjątki, kie-
dy nowe prawo nie znajdzie zastoso-
wania?

– Przepisów ustawy nie stosuje się 
do przypadków, kiedy dostawca sprze-
daje produkty spółdzielniom, grupom 
oraz organizacjom – producentów 
owoców i warzyw, do których jedno-
cześnie należy.

7. Czy ustawa dotyczy również re-
lacji dostawca-sieć restauracji?

– Tak, ale tylko jeżeli przedmiotem 
dostaw jest produkt rolny lub spożyw-
czy. Do restauracji dostarcza się bo-
wiem inne towary, np. serwetki, czy 
talerze, które nie podlegają ustawie.

8. Co w świetle ustawy uznawane 
jest za produkt rolny i spożywczy?

– Są to środki spożywcze, czyli ja-
kiekolwiek substancje lub produkty 
przeznaczone do spożycia przez ludzi. 
Mogą to być produkty:

• przetworzone (np. konserwy, dże-
my, wędliny, cukier),

• częściowo przetworzone (np. su-
rowe produkty powstające w wyniku 
uboju i rozbioru zwierząt, w tym pół-
tusze wieprzowe),

• nieprzetworzone (np. świeże wa-
rzywa, owoce, mięso).

Do środków spożywczych zali-
cza się także napoje, gumę do żucia 
i wszelkie substancje (łącznie z wodą), 
świadomie dodane do żywności pod-
czas jej wytwarzania, przygotowania 
lub obróbki. Środkami spożywczymi 
nie są  np. pasze, tytoń i rośliny przed 
dokonaniem zbiorów.

9.  Czy UOkik będzie mógł zająć 
się opłatami za promocję w sklepo-

wej gazetce, czy za dowiezienie towa-
ru z magazynu?

– Samo pobieranie opłat za promo-
cję w gazetce lub inne usługi promo-
cyjne, marketingowe, czy transportowe 
nie jest zakazane. Niedozwolone jest 
natomiast nieuczciwe wykorzystywa-
nie przewagi kontraktowej w tym kon-
tekście, czyli na przykład:

• zawyżone, niewspółmierne opłaty 
za świadczone usługi,

• wymuszanie zakupu, np. poprzez 
wiązanie go ze zgodą na przyjęcie to-
waru do sprzedaży,

• niezrealizowanie usług.
10. kiedy przewagę kontraktową 

może posiadać dostawca?
– Przykładem jest przedsiębiorca, 

który działa na dużą skalę i jest jedy-
nym wytwórcą danego produktu na 
określonym obszarze. Nabywca nato-
miast nie może kupić  tego towaru od 
innego dostawcy.

Więcej pytań i odpowiedzi dotyczą-
cych ustawy można znaleźć na stronie 
internetowej http://przewagakontrakto-
wa.uokik.gov.pl. 

Opr.red.

O przewadze kontraktowej
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Remodeling, moderni-
zacja, rzadko kiedy 
po polsku „unowocze-

śnianie”, to często używane 
w spółdzielniach społemow-
skich terminy. Chodzi o to, 
aby nadążać za radykalnymi 
zmianami w handlu, w tym 
nadawania lepszego wyglą-
du i funkcjonalności  placó-
wek handlowych. Pragniemy 
pokazać kilka przykładów 
z ostatnich miesięcy i lat 
zmian, jakie nastąpiły w skle-
pach PSS w Grodzisku Maz. 
i Legionowie oraz WSS 
Śródmieście.  Remodeling 
w obu PSS-ach nastąpił w wy-

niku współpracy spółdzielni 
z MAH Społem i jej strate-
gicznym partnerem firmą Pro 
Detal, która wchodzi w skład 
dystrybucyjnej Grupy MPT. 
O tych działaniach na rzecz 
poprawy rentowności sklepów 
mówił niedawno na warszta-
tach handlowych MAH prezes 
Por Detalu Wojciech Zawieja 
/p.str.3/ .

Pozytywne efekty tego pro-
cesu doceniają prezeski obu 
spółdzielni: Grażyna Gąstał 
z PSS Grodzisk Maz. i Edyta 
Rybicka z PSS Legionowo. 
Na podsumowanie efektów 

ekonomicznych jest jeszcze za 
wcześnie, ale już teraz można 
stwierdzić, że zmiany na wi-
trynach i we wnętrzu sklepów 
doceniają klienci, traktując je 
jako zwiększenie atrakcyjno-
ści handlu społemowskiego. 
Szczególnie podoba się po-
jaśnienie sal, sufitów, podłóg 
i poszerzanie przejść między 
regalami, lepsze wygodne roz-
mieszczenie i oznakowanie 
towarów, przejrzystość ofert 
i promocji  itd.  Na uznanie 
zasługuje eksponowanie po-
pularnego od pokoleń znaku 
społemowskiej pisanki, w tym 
logo spółdzielni. 

Najstarsza spółdzielnia spo-
łemowska, WSS Śródmieście 
zafundowała sobie nowe logo 
z konturami miasta i burgundo-
wą elegancką kolorystykę, jak-
by nawiązując do bliskiego ju-
bileuszu 150-lecia w 2019 roku.         

Jak mówi kierownik sekcji 
marketingu WSS Śródmieście 
Marcin Cieluba, pierwszym 
sklepem, na witrynie którego 
pojawiła się nowa szata gra-
ficzna, przedstawiająca pikto-
gramy produktów dostępnych 
w sprzedaży był sklep nr 10 
– Sezam – przy Al. Rzeczy-
pospolitej 14. Było to w roku 

2014. A witrynie umieszczone 
zostały również adresy strony 
www oraz profilu Spółdzielni 
na Facebook’u.

W 2015r. odświeżone zosta-
ły witryny kolejnych sklepów. 
Pojawiły się na nich burgun-
dowe pasy z logo Spółdzielni, 
adresem strony internetowej 
oraz profilu na Facebooku. Do-
datkowo nad wejściem do skle-
pów zamieszczone zostały ich 
nazwy (nr 1 – Koszyczek, nr 
2 – Mikrus, nr 7 – Balbinka, nr 
8 – Tola). Charakterystycznym 
elementem każdej witryny są 

duże piktogramy przedstawia-
jące dostępny w danym sklepie 
asortyment.

W 2016 r. kontynuowane 
były działania związane z od-
świeżeniem witryn sklepowych. 
Do wymienionych sklepów do-
łączyły kolejne dwie placówki: 
nr 24 – Puchatek i nr 29 – Rze-
picha. 

W 2017r. odświeżono witryny 
kolejnych sklepów: nr 9 – Danu-
sia, nr 16 – Na Foksal, nr 17 – 
LUX. Odświeżono również wi-
tryny w sklepie przemysłowym 
– nr 30 – 1001 drobiazgów.  

DG

l Z  d o ś w i a d c z e ń  b r a t n i c h  s p ó ł d z i e l n i  l

 l Remodeling sklepów społemowskich l
PSS Wołomin

Jasne perspektywy
sklepów spożywczego nr 11 i przemy-
słowego nr 22. 

Warto zatem – podkreśla prezes 
Wierzba – konsekwentnie walczyć 
o realizację jasnych perspektyw rozwo-
ju. Mówi to z całą mocą, determinacją 
i entuzjazmem. Pokazując plany roz-
wojowe, jakby odmłodniała. Wtóruje 
jej z zapałem przybyły podczas rozmo-
wy nowy przewodniczący Rady Nad-
zorczej Jan Prus. Oboje przyznają, 
że tak bardzo harmonijnej współpracy 
i zrozumienia Rady i Zarządu jak teraz, 
nie było od szeregu lat.

Sklep przemysłowy
Faktycznie, samodzielny pawilon 

u zbiegu ulic Piłsudskiego i Armii 
Krajowej położony jest centralnie 
i znakomicie. Tuż obok popularne tar-
gowisko miejskie, wraz z parkingiem, 
z którego mogą korzystać i klienci spo-
łemowskiego pawilonu. W głębi osie-
dla mieszkaniowe – Sławek, Stolarka 
i Nafta, dalej kościoły i park. Przed 
sklepami stojaki na rowery, wygodny 
równy chodnik i wejścia opatrzone 
plakatami z promocyjnymi cenami. 
Zamiast krat w oknach reklamy stałych 
dostawców. Wreszcie szyldy społe-
mowskie. I tu raduje się społemowska 
dusza, albowiem obok tradycyjnej pi-
sanki społemowskiej pośrodku zacho-
wano duży historyczny znak Społem 
z kulą ziemską i stylizowanymi posta-
ciami siłaczy ją pchających! To rzadko 
się obecnie zdarza i godne jest pochwa-
ły, zwłaszcza przed bliskim 150-leciem 
ruchu społemowskiego w 2019 r.

Sklep przemysłowy nr 20 został 
otwarty po trzytygodniowym remoncie 
19 lipca br. Prace objęły m.in. wymianę 
okien na antywłamaniowe, nowe insta-
lacje elektryczne i c.o. oraz wodno-ka-
nalizacyjne, nowy sufit i jasną posadz-
kę /w całym pawilonie wymieniono też 
cały dach!/. Lokal powiększono o 30 
mkw i teraz liczy 140 mkw. Zainstalo-
wano monitoring.    

Od razu u wejścia widać, że jest 
bardzo przestronnie i jasno, bo zainsta-
lowano ledowe oświetlenie, a dzienne 

światło wpada bez przeszkód. Wygod-
ne szerokie przejścia, towary ułożone 
branżami, można dotykać towarów 
i dowolnie wybierać swobodnie po-
trzebne artykuły. Jak mówi energiczna, 
pogodna, od 19 lat kierowniczka Tere-
sa Michalska, wraz z koleżanką Iwo-
ną Panasewicz obsługują wielu stałych 
klientów, którzy stanowią większość. 
Mają swoje ulubione marki i ich gusta 
dobrze zna dwuosobowa załoga. Wie-
le osób przybywa nawet z daleka, bo 
fama o sklepie, gdzie „jest wszystko” 
roznosi się po okolicy.

Szczególnym powodzeniem obecnie 
cieszą się… garnki, zarówno emalio-
wane, jak i zwykłe, produkcji z Olku-
sza, albo zagraniczne. Chętnie kupowa-
ne są proszki i płyny do mycia i prania, 
papierowe ręczniki, szkło i porcelana, 
pościel, a także naczynia plastykowe 
na działkę i do ogrodu. Co miesiąc są 
promocje cenowe, ogłaszane na plaka-
tach, np. na proszek Vanish. Obie pa-

nie z uśmiechem zaspokajają potrzeby 
klientów, także te które idą z nurtem 
mody, np. na talerze kwadratowe… 
Najlepsze miesiące sprzedaży to przed-
świąteczny grudzień i sezon działkowy 
w lecie, a najsłabsze na początku roku 
– styczeń i luty /nasycenie zapasami/.  

Sklep spożywczy
Podobnie pogodna, życzliwa at-

mosfera panuje w bliźniaczym sklepie 
przez ścianę, gdzie sześcioosobową 
załogą kierują: kierowniczka o jednym 
z najdłuższych staży w PSS, 40 lat, bo 
zaczynała jako uczennica w zawodzie 
– Alicja Prus i jej zastępczynie – Na-

tasza Marchewka i ewa kacprzak. 
Tutaj także w wyniku modernizacji 
powiększono lokal o 3o metrów do 
140 mkw powierzchni i zainstalowano 
nowe ledowe oświetlenie, okna anty-
włamaniowe, instalacje c.o., regały, 
chłodziarki, sufit i podłogi. Jest jasno 
i przestronnie, a w upalny dzień miły 
chłód, bo jest klimatyzacja.

Rozmawiamy z Nataszą Marchew-
ką, która podobnie jak koleżanki 
z przemysłówki ceni wysoko wier-
nych stałych klientów, w liczbie nawet 
ponad 60 proc., w tym osoby starsze, 
których gusta i przyzwyczajenia zna-
ją doskonale. Do każdego trzeba mieć 
indywidualny stosunek i odpowiadać 

na jego konkretne potrzeby. I tak np. 
podczas otwarcia sklepu po dwutygo-
dniowym remoncie w lecie ub.roku 
jak i obecnie powodzeniem cieszyły 
się promocje i degustacje poszukiwa-
nych regionalnych wyrobów mięsnych 
i wędlin ze Stanisławowa, podlaskiego 
JBB, Datmusa, Smaku /gorące kaszan-
ki/, lokalnej cukierni Banasiak, torcika 
od Osińskiego, nabiału z Alpanu, goto-
wych dań, w tym karbowanych piero-
gów z Pasibrzucha. Te ostatnie dobrze 
pamiętam z poprzedniej wizyty w skle-
pie PSS Tanioch w Ząbkach. 

Niespodziewaną, ale trafną pointą 
mojej wizyty niech będzie sponta-
niczny okrzyk pewnej klientki, któ-
ra widząc jak rozmawiamy i notuję, 
podeszła nagle i rzekła wyraźnie: 
„Niech pan napisze koniecznie, że 
personel jest przesympatyczny!”… 
Oby ta silna więź z klientami trwała 
i była naszą siłą „Społem”!       

DARIUSZ GIeRYCZ

Wnętrze sklepu spozywczego nr 21 przy Piłsudskiego 18.

Sklep „Mikrus” nr 2 przy ul. Koszykowej 24.

Sklep „Balbinka” nr 7 przy ul. Wiejskiej 20.

Sklep „Sezam” nr 10 przy Al. Rzeczypospolitej 14.

Sklep nr 39 przy ul. Grunwaldzkiej 4a, otwarty 2 sierpnia 2017 r..

Sklep nr 27 przy ul Targowej 71a, otwarty 15 lipca 2017 r. 

Sklep nr 15 przy ul. 11 Listopada 48.

Wiktoria Wierzba i Jan Prus.

uDokończenie ze str. 1
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Walne Zgromadzenie Spra-
wozdawczo-Wyborcze pod-
sumowujące czteroletnią 

kadencję Towarzystwa Spółdziel-
ców przyjęło w roku 2015 kierunki 
działania do roku 2019, do których 
należy m.in. kontynuowanie sta-
rań do zwiększenia grona członków, 
uaktywnienie obecnych, zacieśnia-
nie współpracy z Muzeum Historii 
Spółdzielczości, organizowanie spo-
tkań ze spółdzielcami – praktykami, 
dającymi możliwość zaprezentowa-
nia problemów na jakie napotykają 
w swojej codziennej działalności. 

Pierwsze półrocze każdego roku jest 
czasem na podsumowanie działalności 

również spółdzielczych organizacji za 
rok miniony. W dniu 13-go czerwca 
2017 r. takiej oceny dokonał także Za-
rząd Towarzystwa Spółdzielców.

W roku 2016 członkowie Towarzy-
stwa uczestniczyli w spotkaniach do-
tyczących m.in. spółdzielczości miesz-
kaniowej („Zagrożenia dla spółdzielni 
mieszkaniowych i próby ich obrony” 
z udziałem profesor Ewy Łętowskiej 
oraz „Miejsce spółdzielczości miesz-
kaniowej w rządowym programie roz-
woju budownictwa mieszkaniowego” 
z udziałem Zbigniewa Dąbrowskiego), 
a także w spotkaniu pt. „Wyzwania dla 
bezpieczeństwa Polski w związku z sy-
tuacją na Ukrainie”.

Ponadto członkowie Towarzystwa 
swoją obecność zaznaczyli w zakończe-
niu kolejnej edycji konkursu Krajowej 
Rady Spółdzielczej – „Samorządowiec 
Spółdzielca”, w przygotowaniu i prze-
biegu Nocy Muzeów, w obchodach 
Międzynarodowego Dnia Spółdziel-
czości w Miedzeszynie, przygotowa-
niach do VI Kongresu Spółdzielczości 
i udziałem w jego obradach, w konfe-
rencjach związanych z rocznicą 200-le-
cia powstania Towarzystwa Rolniczego 
Hrubieszowskiego.

Na czerwcowym spotkaniu Zarządu 
Główna Komisja Rewizyjna w składzie 
Tadeusz Pabian i Marianna Wielądek 

przedstawiła bi-
lans Towarzystwa 
za rok 2016, za-
kończony wyni-
kiem ujemnym, 
który zgodnie 
z podjętą uchwałą zostanie pokryty 
z przychodów roku 2017. Konto orga-
nizacji zasilane jest ze składek człon-
ków i darowizn. Odnotowano potrzebę 
poszerzenia grona członków, jak rów-
nież podjęcie kolejnej próby pozyska-
nia środków w drodze dotacji ze strony 
m.in. organizacji spółdzielczych. 

Na spotkaniu zaproponowany zo-
stał przez Prezesa Zarządu Krzysztofa 
Lachowskiego plan spotkań tematycz-

nych na drugie półrocze 2017r., w któ-
rym uwzględniono m.in. prezentacje 
spółdzielczości polskiej na tle spół-
dzielczości europejskiej, jak również 
jej funkcjonowanie w aktualnych wa-
runkach przemian społeczno – poli-
tycznych w Polsce, tematykę dotyczą-
cą projektowanych zmian w prawie 
spółdzielczym i konsekwencjach ich 
zastosowania, szerzenie idei spółdziel-
czych wśród przedstawicieli młodego 
pokolenia. Uwzględniono także temat 
rewolucji technologicznej i jej związku 
z zatrudnieniem i czasem pracy oraz te-
mat dotyczący przemian świadomości 
i konsekwencji z tym związanych. 

W dyskusji poruszono sprawę po-
jawiających się informacji o zakusach 
politycznych grup nacisku na przejmo-
wanie własności spółdzielni mieszka-
niowych, a tym samym pozbawienia 
ich prawa do korzystania z zajmowa-
nych terenów. Podkreślono również 
konieczność wystąpienia z apelem do 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
w sprawie przywrócenia zapisu konsty-
tucyjnego o niepodzielności majątku 
spółdzielczego i przywrócenia pojęcia 
spółdzielczej formy własności. 

Na zakończenie zostały ustalone ter-
miny posiedzeń Zarządu Towarzystwa 
od września do końca bieżącego roku. 

JOLANTA JĘDRZeJeWSkA 

Bilans i plany

Towarzystwo Spółdzielców

Minęło już 50 lat od powołania 
klubu Działaczy Spółdziel-
czych. Ten piękny jubile-

usz uczczono 6 lipca br. spotkaniem 
w Muzeum Historii Spółdzielczo-
ści przy ul. Jasnej 1, w Warszawie. 
Zgromadzonych powitał Bogdan 
Augustyn – Prezes klubu Działaczy 
Spółdzielczych. Swą obecnością uro-
czystość uświetnił prezes Zarządu 
krajowej Rady Spółdzielczej Mie-
czysław Grodzki, Mieczysław ku-
rek – dyrektor Biura kRS oraz dr 
krzysztof Lachowski – prezes Towa-
rzystwa Spółdzielców. 

Międzynarodowy Dzień Spółdziel-
czości to dobra okazja, żeby zaak-
centować 50 lat działalności klubu 
Działaczy Spółdzielczych. klub jest 
organizacją społeczną działającą przy 
Zarządzie krajowej Rady Spółdziel-
czej i zrzesza spółdzielców ze wszyst-
kich pionów. 50 lat Klubu jest potwier-
dzeniem żywotności Spółdzielczości, 
niezależnie od wszystkich wewnętrznych 
i zewnętrznych uwarunkowań – mówił 
prezes Augustyn – długoletnia działal-
ność Klubu nie byłaby możliwa, gdyby 
nie było rzeczowej i finansowej pomocy 
ze strony Krajowej Rady Spółdzielczej 
i jej pracowników. Miniony jubileusz 
stał się okazją do wydania biuletynu 
„50 lat działalności”. Autorzy pierw-
szej części przedstawiają w niej genezę 
i okoliczności powstania klubu, część 
druga to działalność klubu w ostatnim 
10-leciu.

Prezes Mieczysław Grodzki, który 
otrzymał pierwszy egzemplarz opra-

cowania „50 lat działalności” mówił 
o działaczach klubu, jako o amba-
sadorach Spółdzielczości w terenie. 
Zapewnił, iż jako działacz, któremu 
nie obca jest żadna spółdzielcza branża 
wspierać będzie działalność Klubu. Ży-
czył wszystkim obecnym dużo zdrowia 
i pomyślności w codziennym działaniu. 

Na uroczystości wręczone zostały 
listy gratulacyjne członkom klu-
bu, którzy ukończyli 80, 85 i 90 lat, 
a wyróżnionym działaczom medale 
pamiątkowe wydane przez krajową 
Radę Spółdzielczą w związku z 200. 
leciem Spółdzielczości Polskiej.

Jubilatom i wyróżnionym serdecznie 
gratulujemy a wszystkim klubowiczom 
życzymy długich lat w zdrowiu oraz 
satysfakcji w ich społecznym spół-
dzielczym zaangażowaniu. W imieniu 
wyróżnionych prezesowi Grodzkie-

mu podziękowała kol. Katarzyna Ski-
ba-Gomułka, prosząc jednocześnie 
o wspieranie działalności Klubu.

Dr krzysztof Lachowski – prezes 
bratniej organizacji jaką jest Towarzy-
stwo Spółdzielców mówił o zasadach 
społecznego działania z potrzeby ser-
ca. Trzeba przenosić i kontynuować, 
a zwłaszcza zaszczepiać wśród mło-
dych ludzi bycie odpowiedzialną ko-
mórką społeczną. Życzył kontynuacji 
działań oraz poszerzania szeregów 
o młode pokolenia zaangażowane 
w społeczną pracę. 

Kustosz Muzeum – Danuta Twar-
dowska na zakończenie uroczystości 
przekazując życzenia jubileuszowe 
zadedykowała Wszystkim wiersz 
pt. „PRACA” poety spółdzielczego 
Edwarda Szymańskiego. 

DANUTA BOGUCkA

Jubileusz Półwiecza

Klub Działaczy Spółdzielczych

„Spółdzielnia jest oczywiście 
przedsiębiorstwem podlegają-
cym, tak jak inne podmioty go-

spodarcze, prawom rynku, ale przed-
siębiorstwem specyficznym. Oprócz 
celów ekonomicznych, realizuje także 
cele społeczne” – to zdanie zawarte jest 
w Kodeksie Dobrych Praktyk Spół-
dzielczych zatwierdzonym na IV Kon-
gresie Spółdzielczości w roku 2008. 
Jedną z siedmiu zasad spółdzielczych 
jest „Troska o społeczność lokalną”, 
która wpisuje się w przyjętą w roku 
2010 w Unii Europejskiej Normę ISO 
26000, określającą obszary Społecznej 
Odpowiedzialności Biznesu. (CSR – 
ang. Corporate Social Responsybility). 

Działania na rzecz społeczności lo-
kalnej realizuje od wielu lat „Społem” 
Warszawska Spółdzielnia Spożywców 
Śródmieście. Są to własne projekty, 
bądź pomoc w realizowaniu tych które 
mają w swoich planach m.in. fundacje, 
stowarzyszenia, placówki oświatowo – 
wychowawcze, kulturalne i inne. 

W minionym półroczu 2017 roku 
Spółdzielnia podjęła współpracę z 19. 
podmiotami. Wśród nich były Fundacje 
i Stowarzyszenie z Warszawy, Bielska 
Białej, Tychów posiadające m.in. ze-
zwolenia na zbiórkę funduszy na ich 
cele statutowe, co pozwala umieścić 
skarbonki na datki od klientów w spo-
łemowskich placówkach. 

Inną formą współpracy z organi-
zacjami non profit była i jest zbiórka 
nakrętek co wpisuje się jednocześnie 
w działania na rzecz ochrony środowi-
ska. Pieniądze uzyskane z ich recyklin-
gu umożliwiają m.in. zakupienie sprzę-
tu rehabilitacyjnego w postaci wózków 
inwalidzkich, protez, pompy insulino-
wej a nawet windy, ułatwiającego oso-
bom niepełnosprawnym ich codzienne 
funkcjonowanie. 

Pomoc, za pośrednictwem organiza-
cji pozarządowych najbardziej potrze-
bującym, możliwa jest dzięki organizo-
wanym przed świętami lub wakacjami 
w placówkach spółdzielni zbiórkom 

artykułów o wy-
dłużonym terminie 

przydatności do spożycia. 
Współpraca z placówkami oświa-

towo-wychowawczymi to wspieranie 
przedszkoli i szkół. W dużej mierze 
w tym półroczu były to cykliczne pro-
jekty m.in. przedszkoli aktywizujące 
rozwój najmłodszych w zakresie zdol-
ności manualnych (konkurs plastycz-
ny), pielęgnowania tradycji (przegląd 
kolęd, pastorałek) oraz nauki języka 
angielskiego poprzez prezentacje pio-
senek i scenek rodzajowych na festiwa-
lowej scenie.

Powstanie w roku ubiegłym Spół-
dzielni Uczniowskiej PYCHOTKA 
w Zespole Szkół Specjalnych nr 105 

im. Kazimierza Kirejczyka pod egidą 
WSS-u przyniosło kolejne wydarze-
nia inspirowane m.in. przez doświad-
czonych spółdzielców z Nowego 
Światu. 

I tak w miesiącu marcu został uru-
chomiony sklepik prowadzony przez 
członków SU. Zainspirowany przez 
WSS udział uczniów w ogólnopolskim 
plastycznym konkursie „ Walentynko-
wym ” organizowanym przez Miasto 
Zakochanych – Chełmno przyniósł za-
dawalający wynik w postaci zdobycia 
I nagrody przez ucznia z tej placówki. 
Kontynuowana była również ubiegło-
roczna pomoc innym wpisana w zada-
nia PYCHOTKI tj. zbiórka żywności 
dla rodzin uczniów potrzebujących 
wsparcia, ale także przekazanie Świą-
tecznej Paczki od młodych spółdziel-
ców dzieciom ze Świetlic Stowarzy-
szenia KARAN. 

W śródmiejskiej placówce Hala Mi-
rowska i podczas „Spotkań z Cepelią 
na Chmielnej” organizowanych przez 
Fundację Cepelia Polska Sztuka i Rę-
kodzieło członkowie SU mogli dosko-
nalić rozmowy z klientami w ramach 
prowadzonej sprzedaży uczniowskiego 
rękodzieła. Dużym wsparciem partne-
rów handlowych była pomoc w orga-
nizacji Jubileuszowego V Biegu dla 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
dla ponad 200 uczestników. 

Drugą placówką oświatową z którą 
WSS współpracuje od dziesiątków lat 
jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy nr 8 dla Dzieci Słabowi-
dzących nr 8 im. Zofii Galewskiej. 
Podobnie jak uczniowie z ZSS pod-
opieczni Ośrodka wzięli udział w kon-
kursie z okazji Walentynek – uczen-
nica z tamtejszego Gimnazjum zajęła 
I miejsce. Długoletnia współpraca z tą 
placówką, to także finansowanie przez 
„Społem” zajęć prowadzonych przez 
wykwalifikowaną instruktorkę żywie-
nia przygotowującą uczniów z interna-
tu do wejścia w dorosłe życie po ukoń-
czeniu nauki w Ośrodku.

W okresie minionego półrocza nie 
zostały pominięte inne placówki bądź 
organizacje, którym w miarę posiada-
nych możliwości udzielono wsparcia 
produktowego lub innego rodzaju po-
mocy przy nieocenionej współpracy ze 
strony partnerów handlowych również 
tych ze spółdzielczym logo.

Dobre Praktyki Spółdzielcze 
z uwzględnieniem Siódmej Zasady 
mają zastosowanie w działalności in-
nych Spółdzielni co jest podkreślone 
na Zebraniach Przedstawicieli. Jak 
zróżnicowani są beneficjenci świad-
czą m.in. działania w tym zakresie 
PSS-u w Grodzisku Mazowieckim. 
Spółdzielnia uczestniczy w Programie 

„ Duża Rodzina 3+4+”, we wspiera-
niu Stowarzyszeń „Bezpieczne Miasto 
i Gmina” czy Stowarzyszenia na rzecz 
osób niepełnosprawnych „Malwa Plus” 
i jego jednostki organizacyjnej Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej, a także Związ-
ku Harcerstwa Polskiego. 

Z kolei Spółdzielnia z Otwocka 
wspiera działalność Ochotniczej Straży 
Pożarnej oraz lokalnego Klubu Sporto-
wego. 

Dobre Praktyki Spółdzielcze reali-
zuje „Społem” w Legionowie. Jest to 
współpraca z organizacjami lokalny-
mi w tym z DPS Kombatant, Caritas, 
Centrum Pomocy Pedagogiczno– Psy-
chologicznej, Klubem Sportowym LTS 
Legionovia, Domem Dziecka w Cho-
tomowie. PSS zaznacza również swój 
udział w „Akcji Poruszenie „ autorstwa 
włodarzy miasta, proponującej miesz-
kańcom miasta szereg aktywności. 
Włącza się również w akcje ogólno-
polskie takie jak: Świąteczna Zbiórka 
Żywności czy Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy. 

Ze spółdzielni oddalonych od stoli-
cy na rzecz miasta i mieszkańców dzia-
łalność prospołeczną prowadzi PSS 
Zgoda w Płocku sponsorując Płocką 
Orkiestrę Symfoniczną, Bieg Solidar-
ności, noclegownię dla kobiet, Stowa-
rzyszenie Brata Alberta, domy pomocy 
społecznej i placówki oświatowe. Z ko-
lei PSS w Wyszkowie w coroczne dzia-
łania ma wpisaną organizację Święta 
Latawca dla uczniów z wyszkowskich 
szkół.

Z pewnością we wszystkich społe-
mowskich spółdzielniach w mniejszym 
lub większym stopniu Troska o spo-
łeczność lokalną ma swoje miejsce. 

JOLANTA JĘDRZeJeWSkA

P.S. Redakcja uprzejmie prosi 
Spółdzielnie o przekazywanie infor-
macji o podejmowanych w spółdziel-
niach działaniach na rzecz lokalnej 
społeczności.

Obszary troski
Kto wybierze się choć raz w re-

gion Polski zwany Mazurami 
Garbatymi, będzie chciał tam 

wracać. To miejsce nie zostaje obojęt-
ne, dla mnie to miłość na całe życie. 

Już od dziecka wraz z rodzicami 
i bratem spędzałam część wakacji na 
Mazurach, w okolicy Pisza. Jednak, 
gdy jako nastolatka po raz pierwszy 
przyjechałam do Olecka nieoficjalnej 
stolicy Mazur Garbatych była to miłość 
od pierwszego wejrzenia. 

Może na początek odpowiedź na py-
tanie – dlaczego Mazury są Garbate? To 
proste – krajobraz został ukształtowany 
tu przez lodowiec. Skutkiem czego są 
charakterystyczne wzgórza morenowe, 
wśród których leżą jeziora. 

Jak już wspomniałam za nieoficjalną 
stolicę Mazur Garbatych uważane jest 
Olecko, wyjątkowo urokliwe i spo-
kojne miasteczko, którego centralnym 
punktem jest największy w Polsce 
rynek. Rynek ten pełni zarówno rolę 
głównego placu, jak również parku. 
Nad Jeziorem Oleckim Wielkim znaj-
duje się kąpielisko, plaża oraz drewnia-
ne zabytkowe molo ze skocznią. Space-
rując zakamarkami Olecka odnalazłam 
w leżącym nieopodal jeziora parku po-
mnik upamiętniający żołnierzy pierw-
szej wojny światowej. Dla miłośników 
przejażdżek rowerowych polecam 
wyprawę Wiewiórczą Ścieżką – 12-ki-
lometrową trasą wokół jeziora. Także 
w okolicach Olecka zobaczyć można 
wiele ciekawych miejsc – dawne gro-
dziska, dworki i kościoły będące świa-
dectwem bogatej historii regionu… 

Będąc na terenie Mazur Garbatych 
koniecznie odwiedzicie ełk. Space-
rując promenadą ciągnącą się wzdłuż 
brzegu Jeziora Ełckiego z mnóstwem 
restauracji i kafejek, ucztę dla ducha 
połączyć można z ucztą dla ciała. Wy-
bierając się na spacer po zmierzchu 
z przyjemnością patrzę tu na strumień 
wody z fontanny na jeziorze, który 
właśnie o tej porze dnia podświetlają 
refleksy. Ełk jak i całe Pojezierze Ełc-
kie to temat na oddzielną historię, ale 
na dziś polecam zobaczenie ruin zam-

ku krzyżackiego, którego budowę nad-
zorował ówczesny komtur Ulrich von 
Jungingen, wizytę w skansenie Ełckiej 
Kolejki Wąskotorowej oraz w dawnej 
wież y ciśnień – obecnie Muzeum Kro-
pli Wody.

Ważnym miastem Mazur Garbatych 
jest Gołdap uznany jedynym w regio-
nie uzdrowiskiem. Polecam skorzystać 
z dobrodziejstw wód mineralnych oraz 
tężni solankowych. Obiad zjadam w Za-
jeździe na Pięknej Górze i ruszam dalej.

Nawiązując zaś do obiadu wspo-
mnieć muszę, że ta piękna Kraina leży 
w miejscu, gdzie spotykają się różne 
kultury. Niesamowite zwyczaje i smaki 
mają ogromny wpływ na ten region. To 
właśnie tutaj można zjeść znakomite 

potrawy, gdzie 
główną rolę gra-
ją ryby z oko-
licznych jezior 
oraz dary lasu. 

Mazury Garbate słyną również z dań 
z ziemniaków, jakich próżno szukać 
gdzie indziej, królują tu ziemniacza-
ne babki i kiszki, kartacze i bliny. Na 
deser polecam sękacz, najlepiej taki, 
który doświadczone gospodynie robią 
własnoręcznie wg starej receptury.

Mazury Garbate to kraina, którą 
powinien odwiedzić każdy, kto chce 
poznać ten region. Warto zatem po-
rzucić utarte szlaki i wybrać się na 
wędrówkę, podczas której poczynio-
ne przez niewtajemniczonych odkry-
cia mogą wprawić w zdumienie… 

DANUTA BOGUCkA

Moje Mazury

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Od lewej: Krzysztof Lachowski, Mieczysław Grodzki i Bogdan Augustyn.
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l Prawo na co dzień l

Jak opisują Wiadomości Han-
dlowe z 12 lipca br., na stronach 
Rządowego Centrum Legislacji 

pojawił się projekt nowelizacji ustaw 
o PIT i CIT, w którym zawarte zostały 
przepisy o tzw. minimalnym podatku 
dochodowym, czyli w praktyce – no-
wym podatku płaconym m.in. przez 
właścicieli galerii handlowych i biu-
rowców, ale także sklepów wielko-
powierzchniowych. Daninę zapłacą 
m.in. Tesco, Carrefour, Auchan czy 
Ikea. 

Planowaną przez Ministerstwo Fi-
nansów daniną objęte zostaną nieru-

chomości komercyjne warte powyżej 
10 mln zł, takie jak: centra handlowe, 
domy towarowe, samodzielne sklepy 
i butiki, pozostałe budynki handlowo
-usługowe; a także budynki biurowe, 
z wyłączeniem budynków urzędów 
pocztowych, urzędów miejskich, 
gminnych, samorządowych, mini-
sterstw oraz budynków sądów i parla-
mentów. Podatek nie będzie natomiast 
dotyczył takich nieruchomości, jak 
fabryki, zakłady produkcyjne, maga-
zyny, czy centra logistyczno-dystry-
bucyjne.

Stawka podatku wyniesie miesięcz-
nie 0,042 proc. (rocznie ok. 0,5 proc.) 
wartości danej nieruchomości (powy-
żej wspomnianego limitu 10 mln zł). 
Podatek będzie można odpisać od 
wysokości zapłaconego CIT. Nowa 
danina ma wejść w życie w styczniu 
2018 r.

– Podstawę opodatkowania stanowi 
przychód odpowiadający wartości po-
czątkowej środka trwałego ustalanej 
na pierwszy dzień każdego miesiąca 
wynikającej z prowadzonej ewidencji 
– czytamy w projekcie ustawy. Daninę 
odprowadzać trzeba będzie do 20. dnia 
każdego kolejnego miesiąca.

O planach wprowadzenia nowego 
podatku informowała w minionym ty-

godniu jako pierwsza „Rzeczpospoli-
ta”. Jak przyznał w rozmowie z gazetą 
Maciej Żukowski, dyrektor departa-
mentu podatków dochodowych w Mi-
nisterstwie Finansów, resort poprzez 
nową daninę chce „osiągnąć stan, 
w którym właściciele nieruchomości, 
którzy zaangażowali kapitał w wybu-
dowanie lub zakup takiego obiektu 
przynoszącego czynsz, płacili chociaż 
minimalny podatek dochodowy”.

Branża handlowa propozycję nowe-
go podatku odebrała jako odpowiedź 
Ministerstwa Finansów na zablokowa-
nie przez Komisję Europejską podat-
ku od sprzedaży detalicznej. Jednak 
przedstawiciele resortu przekonują, że 
tematy te nie są ze sobą powiązane.

– Tzw. minimalny podatek docho-
dowy to zupełnie coś innego. To poda-
tek mający zastosowanie tylko w sy-
tuacjach, gdy dany podmiot (spółka 
będąca właścicielem nieruchomości 
komercyjnej o znacznej wartości) nie 
ponosi obciążeń z tytułu podatku CIT. 
W kwestii tzw. podatku detalicznego, 
Polska w dalszym ciągu podtrzymuje 
przedstawione Komisji Europejskiej 
argumenty przeczące selektywnemu 
charakterowi podatku. Obecnie nie 
została podjęta decyzja co do zakresu 
kontynuowania prac nad opodatkowa-
niem handlu – usłyszeliśmy w biurze 
prasowym Ministerstwa Finansów.

Pragnący pozostać anonimowym 
przedstawiciel branży handlowej 
przyznaje w rozmowie z portalem 
wiadomoscihandlowe.pl, że nowa 
danina wpłynie negatywnie na po-
ziom inwestycji w Polsce. – Podatek 
w zaproponowanej formie jest bardzo 
szkodliwym rozwiązaniem dla bran-
ży handlowej. Bez wątpienia może 
zahamować zainteresowanie inwesto-
rów polskim rynkiem nieruchomości 
komercyjnych, zarówno handlowych 
jak i biurowych, a warto dodać, że ci 
bardzo żywo interesują się ostatnio 
naszym rynkiem. Nie odbieramy tego 
jako odpowiedź na niepowodzenie 

w prowadzeniu podatku od sprzeda-
ży, ten temat zapewne powróci do nas 
niebawem. Jest to raczej kolejna pró-
ba pozyskania środków do pokrycia 
rosnących wydatków budżetowych – 
uważa nasz rozmówca.

Jak podkreśla, w Polsce funkcjonuje 
ok. 500 centrów i galerii handlowych, 
a wartość zdecydowanej większości 
z nich znacznie przekracza 10 mln zł. 
– Spowoduje to, że nowa danina bę-
dzie odczuwalna przez większość tego 
typu podmiotów na rynku – tłumaczy 
nasz rozmówca i dodaje, że koszty po-
krycia nowego podatku mogą zostać 
przerzucone przez właścicieli obiek-
tów na najemców poprzez zwiększe-
nie stawek czynszu. – A na końcu i tak 

podatek może zapłacić klient, ponie-
waż sieci handlowe również spróbują 
przerzucić koszty – słyszymy.

Opisywany nowy podatek nie jest 
jedyną zmianą proponowaną w usta-
wach o PIT i CIT przez resort. Cały 
projekt nowelizacji ustaw wraz z uza-
sadnieniem liczy 95 stron. Jak twier-
dzi ministerstwo, wszystkie zmiany 
przyczynią się do uszczelnienia syste-
mu podatkowego i w perspektywie 10 
lat dadzą budżetowi państwa aż 27,5 
mld zł, a w samym pierwszym roku 
ok. 1,8 mld zł.

Resort finansów nie podejmuje się 
próby oszacowania, jak duże będą 
wpływy do budżetu z samego tytułu 
minimalnego podatku dochodowego 
od nieruchomości komercyjnych. – 
Jest zbyt wiele czynników, by możliwe 
było szacowanie wysokości wpływów. 
Przede wszystkim należy wskazać że 
ten podatek znajdzie zastosowanie 
tylko jeśli spółka będąca właścicielem 
nieruchomości nie płaci podatku CIT. 
Jeśli więc w kolejnych latach wzrosną 
wpływy z CIT od takich podatników, 
to będą one konsumować efekt nowe-
go podatku – tłumaczy biuro prasowe 
MF poproszone o komentarz przez 
wiadomoscihandlowe.pl.

Opr. Red.
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Podatek „galeriowy”

Jak pisze money.pl 24 lipca br., 
eksperci są zgodni, że obecna 
młodzież to dla firm zupełnie inny 

konsument.
– Coraz więcej potrzeb zaspoka-

ja się wykorzystując internet, młodzi 
ludzie szybciej i intensywniej niż do-
rośli wykorzystują go w codziennych 
czynnościach: czerpią z niego wiedzę, 
poszukują informacji o kupowanych 
produktach, ale także wymieniają się 
informacjami i doświadczeniem zwią-
zanym z użytkowaniem produktów. 
Obserwuje się więc postawy prokon-
sumenckie przejawiające się współ-
dzieleniem się wiedzą, informacjami 
i zasobami – mówiła dr Izabela Sowa 
z Katedry Badań Konsumpcji Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Dodała, że część młodzieży kontak-
tuje się internetowo z producentami 
lub sprzedawcami sugerując im własne 
pomysły na udoskonalenie produktów. 
– Dzięki tej wymianie informacji ku-
powane produkty zyskują pewną nową 
wartość. Młodzi poszukują produktów 
zindywidualizowanych, a możliwość 
dokonywania zakupów internetowych 
temu trendowi sprzyja – wskazała.

Natomiast, jak wskazuje na por-
talu dlahandlu.pl 11 lipca br. Patry-
cja Ogrodnik z firmy freebee, Po-
lacy jako konsumenci od momentu 
transformacji ustrojowej zmienili 
się nie do poznania. Zmienili swoje 
zachowania, przyzwyczajenia oraz 
motywacje zakupowe i zaczęli zwra-
cać uwagę na zupełnie inne czynniki, 
które skłaniają ich do dokonania za-
kupu określonych produktów i usług. 
Od początku lat 90-tych również han-
del w Polsce uległ niewyobrażalnej 
przemianie, szczególnie w obszarze 
wzrostu liczby sprzedawców, dostęp-
ności produktów, usług oraz liczby ka-
nałów sprzedaży. 

Od wieków sprzedaż niezmiennie 
uzależniona była od jednego elementu 
– ceny. Czy dla nowego konsumenta, 
króla rynku, panującego także w Pol-
sce – Transaction Rexa – cena nadal 
pozostaje najważniejsza? Co sprawia, 

że dzisiejsi nabywcy decydują się na 
zakup produktów lub usług od okre-
ślonych sprzedawców? Pojawienie 
się nowego konsumenta, doskonale 
przystosowanego do zmieniających się 
warunków rynkowych, wymagającego, 
wychowanego przez rynek, stawiające-
go warunki i kierującego się nowymi 
motywatorami zakupowymi, wymusi-
ło na sprzedawcach zmianę podejścia 
do sprzedaży. 

Aktualnie kładą oni nacisk na inne, 
dotychczas nieistotne i zaniedbywa-
ne obszary, które są niezwykle istotne 

dla współczesnych konsumentów. Do-
datkowo na zmianę podejścia sprze-
dawców do konsumentów wpłynęła 
doktryna konsumentocentrycznej trans- 
formacji biznesowej (ang. consumer 
centric business transformation). Za-
kłada ona wzrost poczucia „władzy” 
konsumentów oraz indywidualizację 
i personalizację oferowanych przez 
marki produktów, które jednocześnie 
zmuszone są dostarczać klientom po-
zytywne emocje. Wszystko to poprzez 
kreowanie przyjemnych doświadczeń 
w procesie zakupu oraz po nim. 

Sprawia to, że cena zaczęła powo-
li schodzić na dalszy plan, ustępując 
miejsca innym wymaganiom egocen-
trycznego Transaction Rexa. Warto pa-
miętać, że współcześni konsumenci nie 
są grupą jednorodną, dlatego nacisk na 
różne motywacje jest różny w zależno-
ści od wielu czynników, m.in. wieku, 
zamożności czy płci. Różnice motywa-
cyjne występują również w zależności 
od kanału, w którym dokonywany jest 
zakup.

Współcześni konsumenci uwielbia-
ją kupować, nie lubią jednak gdy ktoś 
im coś sprzedaje. Aż 70% wie, który 
produkt wybierze jeszcze przed uda-
niem się do sklepu, a 25% podejmuje 
decyzje zakupowe dopiero w trakcie 
zakupów. Przemyślanych wyborów 
dokonują częściej seniorzy, kobiety, 
osoby z wyższym wykształceniem 

CO PISZĄ INNI? i o wyższych dochodach oraz miesz-
kające w większych miastach. Aktual-
nie konsumenci, podejmując decyzje 
zakupowe, przywiązują wagę między 
innymi do: jakości, różnorodności 
oferty, przyjaznej atmosfery podczas 
procesu zakupowego, wygody kupo-
wania, najlepszych i najbardziej atrak-
cyjnych względem ich oczekiwań ofert 
i promocji. Oczekują również persona-
lizowanej oferty, dostosowanej do ich 
aktualnych potrzeb. Badania przepro-
wadzone przez Uniwersytet Południo-
wej Kalifornii dowiodły, że 85% przed-
stawicieli pokolenia Y chętniej dokona 

zakupów, jeśli we wszystkich kanałach 
sprzedaży otrzyma spersonalizowaną 
ofertę.

Twórcy międzynarodowego bada-
nia konsumentów Shopper Study pod 
względem postaw konsumenckich 
dzielą kupujących na trzy grupy: po-
szukujący wartościowych ofert (52%), 
beztroskich (28%) i oszczędnych 
(20%). Jak pokazują wyniki analizy, 
motywacje zakupowe poszczególnych 
konsumentów różnią się w zależności 
od przynależności do określonej grupy.

Opr.red.

Motywacje zakupowe

Pracownikiem młodocianym 
w rozumieniu kodeksu jest oso-
ba, która ukończyła 16 lat, a nie 

przekroczyła 18 lat i jest zatrudniona 
przez pracodawcę w celu przygoto-
wania do zawodu.

Pracownicy młodociani nabywają 
prawo do urlopu wypoczynkowego 
na szczególnych zasadach. Zgodnie 
z art. 205 Kodeksu pracy młodociany 
uzyskuje prawo do pierwszej części 
urlopu z upływem 6 miesięcy od rozpo-
częcia pierwszej pracy, w wymiarze 12 
dni roboczych. Z upływem roku pracy 
młodociany nabywa prawo do urlopu 
w wymiarze 26 dni roboczych. 

Prawo do urlopu w pierwszym roku 
pracy młodociany nabywa dwukrotnie: 
po 6 miesiącach zatrudnienia i po roku 
pracy. Przy czym urlopy te przysługują 
niezależnie od siebie. Oznacza to, że po 
roku pracy młodociany jest uprawnio-
ny łącznie do 38 dni roboczych urlopu, 
tj. 12 dni + 26 dni. 

Prawo do kolejnego urlopu pra-
cownik młodociany uzyskuje z dniem 
1 stycznia następnego roku kalen-
darzowego, gdy tego dnia pozostaje 
w zatrudnieniu, albo w każdym innym 
pierwszym dniu zatrudnienia w danym 
roku kalendarzowym. Wynosi on 26 
dni roboczych. Jednakże w roku ka-
lendarzowym, w którym młodociany 
kończy 18 lat, przysługuje mu urlop 
w wymiarze 20 dni roboczych, jeżeli 
prawo do urlopu uzyskał przed ukoń-
czeniem 18 lat. 

W sytuacji gdy młodociany koń-
czy 18 lat przed upływem 6 miesięcy 
zatrudnienia uprawniającego go do 

nabycia prawa do urlopu, to także bę-
dzie uprawniony do pierwszej części 
pierwszego urlopu wypoczynkowego 
wynoszącej 12 dni. osoby, które przed 
ukończeniem nauki zawodu osiągnę-
ły pełnoletność, kończą tę naukę na 
warunkach określonych dla młodo-
cianych. Dotyczy to także nabywania 
prawa do urlopu wypoczynkowego. 
Natomiast druga część urlopu w takiej 
sytuacji wyniesie dla niego 20 dni. 

Młodocianemu uczęszczającemu do 
szkoły należy udzielić urlopu w okresie 
ferii szkolnych. Młodocianemu, który 
nie nabył prawa do urlopu, pracodaw-
ca może, na jego wniosek, udzielić za-
liczkowo urlopu w okresie ferii szkol-
nych. Pracodawca jest obowiązany na 
wniosek młodocianego, ucznia szkoły 
dla pracujących, udzielić mu w okre-
sie ferii szkolnych urlopu bezpłatne-
go w wymiarze nieprzekraczającym 
łącznie z urlopem wypoczynkowym 2 
miesięcy. 

Okres urlopu bezpłatnego wlicza 
się do okresu pracy, od którego zale-
żą uprawnienia pracownicze. Przepi-
sy dotyczące urlopów pracowników 
młodocianych nie określają zasad ich 
udzielania, natomiast w sprawach 
w nich nieuregulowanych odsyłają 
do ogólnych przepisów urlopowych. 
W związku z tym wielu pracodawców 
ma wątpliwości czy udzielając urlopu 
pracownikom młodocianym kierować 
się ogólną zasadą prawa urlopowego, 
w myśl której urlopu udziela się w dni, 
które są dla pracownika dniami pracy, 
zgodnie z obowiązującym go rozkła-
dem czasu pracy, czy też udzielać go 
także na czas zajęć szkolnych? 

Udzielanie urlopu tylko na dni, 
które są dla pracownika dniami pra-
cy, jest zgodne z ogólnymi zasadami 
udzielania urlopów wypoczynkowych 
zawartymi w  Kodeksie pracy, do któ-
rego przepisy dotyczące urlopów mło-
docianych odsyłają wprost oraz jest 
korzystniejsza dla pracownika młodo-
cianego. Jeżeli zatrudnienie pracow-
nika młodocianego uprawnionego do 
kolejnego urlopu zakończy się w trak-
cie roku kalendarzowego, przysługuje 
mu u dotychczasowego pracodawcy 
urlop w wymiarze proporcjonalnym do 
okresu przepracowanego u tego pra-
codawcy w roku ustania zatrudnienia, 
chyba że wcześniej wykorzystał urlop 
w przysługującym mu lub w wyższym 
wymiarze.

Opracowała: MONIkA BOBke

Urlop młodocianego

1 lipca to coroczne święto spółdzielczości – Międzynarodowy Dzień Spół-
dzielczości. Z tej okazji „Społem” WSS Śródmieście świętowało ten dzień 
wraz ze swoimi klientami w sklepie SeZAM w Miasteczku Wilanów.

Organizatorów nie zawiedli oczywiście ich handlowi partnerzy: MLEKOVITA, 
SPÓŁDZIELNIA PIEKARSKO-CIASTKARSKA, PEPSI, POLMARS, GAR-
MOND PRESS oraz KPH (marka własna „Społem”). Jednak to nie wszyscy, gro-
no dobroczyńców poszerzyło się w tym roku o firmę kIeR dostawcę przetworów 
rybnych oraz CeNTRUM OBRUSÓW – importera obrusów, narzut, ręczników 
i różnorodnych artykułów dekoracyjnych. 

Klienci odwiedzający w tym dniu sklep mieli okazję spróbować serwowanych 
na gorąco sosów i zup firmy PROFI. Wędliny z firmy JBB, którymi z uśmiechem 
na twarzy częstowała pani Tereska raczyły podniebienia klientów. Można je było 
kosztować z pieczywem z SPC i dodatkiem sosów, czy keczupów ze „SPOŁEM” 
KIELCE. Stoisko firmy FUNGOPOL przyciągało grillowaną kiełbaską z dodat-
kiem sosu z prawdziwków, owocowymi przetworami i herbatą z dodatkiem su-
szonej pigwy.

Za dokonane zakupy klienci obdarowywani byli firmowymi gadżetami bez-
pośrednio u przedstawicieli danej firmy. Przy kolorowym stoisku ozdobionym 
balonami z logo „Społem” WSS Śródmieście, jak i całą marketingową oprawę 
uroczystości koordynowała Joanna Stachowiak ze śródmiejskiej Spółdzielni. Pro-
ponowała degustację przetworów nabiałowych, wyrobów cukierniczych i innych 
smakołyków, jak również rozdawała upominki od sponsorów. 

Słodką niespodzianką tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Spół-
dzielczości były cukierki – krówki ze śródmiejskim logo na opakowaniu. Pycho-
ta!!!

klienci już trzeci rok zaopatrują się w swoim osiedlowym SeZAMIe i nie 
wyobrażają sobie funkcjonowania bez niego. „To sklep, w którym z przyjemno-
ścią regularnie robię zakupy” – powiedziała klientka z dwójką małych dzieci – 
„Przyjazny klimat i bogaty asortyment to z pewnością atuty tego miejsca”.

DANUTA BOGUCkA

Razem z klientami 
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Lato w pełni, a jak lato w pełni to 
soczysta zieleń również na taler-
zach. To okres bogaty w „wita-

minowe bomby”. Świeże warzywa 
nie licząc walorów smakowych i za-
pachowych obdarowują nas również 
unikatowymi właściwościami pro-
filaktycznymi i leczniczymi. Liście 
szpinaku kryją w sobie olbrzymi 
potencjał, chroniący przed miażdży-
cą, wspomagający kondycję wzroku, 
a także pełniący istotną rolę w profi-
laktyce antynowotworowej. Bób jest 
ważnym elementem wyszukanych 
dań, sałatek, a nawet past wykorzy-
stywanych do smarowania pieczywa. 
Postawmy więc w tym okresie na zie-
lone.

Piersi kurczaka 
z bobem, cukinią i młodymi 
ziemniakami

● 4 filety z piersi kurczaka ● 100 g 
bobu ● 100 g brokułów ● 100 g mło-
dej cukinii ● 100 g młodych ziemnia-
ków ●1 łyżka oliwy ● 500 ml bulionu 
drobiowego ● 2 łyżki śmietany 18% 
● 2 łyżki listków estragonu ● sól ● 
pieprz

HOROSKOP
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Poziomo: 1) najmita, 5) marka au-
tobusu, 8) piękna żydówka wybrana 
królową przez Ahaswera, 9) składany 
przełożonym, 10) podziwiane u ko-
biety, 11) jednostka czasu, 13) ciągle 
poszukiwany, 16) stolica Jordanii, 20)
kolczaste drzewo, 23) m. nad Prutem 
(Ukraina), 24) przeprowadza ankietę, 
25) najlepsze z Hawany, 26) odwrotna 
strona medalu, 27) miejsce rozrywki.

Pionowo: 1) łagodne zagłębienie te-
renu, 2) zorza polarna, 3) jeden z pseu-
donimów Zenona Przesmyckiego, 4) 
m. nad Wołgą koło Tuły, 5) religia Ma-
hometa, 6) m. portowe nad Nilem, 7)
muzyka instrumentalna, wstęp do ope-
ry, 12) rodzaj kawy, 14) słychać latem 
przy stawie, 15) m. w Rumunii na Wy-
żynie Siedmiogrodzkiej, 17) zalewa 
octowa, 18) ma je koń, 19) nauczył się 
sam, 21) państwo w Amer. Płd., które-
go stolicą jest Santiago, 22) gr. bóstwo 
wegetacji, 23) imię męskie.

Karty pocztowe z hasłem od 1–16 
i dopiskiem krzyżówka nr 8 prosimy 

przesłać na adres redakcji do dnia 31 
sierpnia 2017 r. Prawidłowe rozwią-
zanie będzie premiowane w drodze 
losowania nagrodą ufundowaną przez 
Chłodnię Mazowsze.

Rozwiązanie krzyżówki 
nr 6/2017

Poziomo:1) szprotka, 5) dolina, 8)
kompan, 9) cybuszek, 10) podstawa, 
11) kwarta, 13) użyta, 16) aster, 20)
Bagdad, 23) dekadent, 24) ksylofon, 
25) Londyn, 26) pierze, 27) szlafrok. 

Pionowo:1) szkapa, 2) pomidory, 3) 
omasta, 4) akacja, 5) dąbek, 6) lista, 7) 
niektóre, 12) wiza, 14) Żuławski, 15) 
Agua, 17) toreador, 18) zapora, 19)Sta-
nek, 21) dolar, 22) Dafne, 23) donos. 

HASłO: NASZĄ DOMeNĄ 
kOLPORTAŻ PRASY 

Nagrodę ufundowaną przez spół-
kę Garmond Press otrzymuje Cecylia 
Przedpełska z Warszawy
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Green caFFe nero

Należę do fanów tej sieci, bo mają 
zdecydowanie najlepszą kawę 
w stolicy, zróżnicowane klubo-

we wnętrza i świetne tło muzyczne. 
Z przekąskami faktycznie jest kło-
pot, bo powoli, ale ceny ich rosną, 
a promocje nie wystarczają. Tańsze, 
wyśmienite kajzerki, np. na dwor-
cach zupełnie znikły. Teraz, przy 
Grzybowskiej weszliśmy z moim 
starym przyjacielem wieczorem koło 
22-giej, kiedy korpoludzie nie tłoczą 
się tutaj, tylko wypoczywają w pie-
leszach domowych, więc było luźno 
i spokojnie. Na upalny wieczór sko-
rzystaliśmy w ogródku z wyśmieni-
tych lemoniad, czekoladowego frap-
pe i sernika z kajmakiem.

yeLLoW cub

Kiedyś trafiliśmy tutaj przy ul. 
Popiełuszki wczesnym popo-
łudniem, kiedy nie było tłoku 

i można było zasiąść pod wielkim 
foto mostu brooklińskiego przy wy-
godnych stołach. Wtedy uprzejma, 
miła dziewczyna podała nam burgera 
i coś do picia. Wybór był niełatwy, 
ale my postawiliśmy na sprawdzo-
nego klasycznego przystankowego 
grilla z bekonem. Kusiły piwa i Jack 
Daniels, ale my wybraliśmy koktajle 
na Martini – Manhattan i Nowojor-
czyka. Bardziej wczuwamy się w tu-
tejszy nowojorski klimat.

Teraz, w lipcu wróciliśmy, już 
po lanczu, ale tylko na dwie kolej-
ki beczkowego czeskiego Budvaru 
i było całkiem OK. Wreszcie tutaj 
znaleźliśmy piwo chmielowe, nam 
odpowiadające, a nie jakieś wy-
myślne wynalazki jak u konkuren-
cji vis a vis, gdzie czeskie piwo, d o 

tego butelkowe, ma niebotyczne 
ceny. Tutaj pod rozpiętym brezen-
tem, na niskich kanapach było cał-
kiem relaksowo.

Pyzy, FLaki 
Gorące

No, nareszcie! Przybyliśmy tu na 
Brzeską zwabieni stugębną famą 
o praskim barku z tradycyjnymi 

daniami starej warszawskiej kuchni. 
Kluchy niesamowite! Kopytka z du-
szonym mięskiem wołowym w sosie, 
albo wspaniałe flaki, idealnie dopra-
wione, a do tego beczkowy Miłosław 

i Fortuna oraz po lampce zmrożonej 
wyborowej. Niebo w gębie. Fak-
tycznie dania gorące, spore porcje 
w słoikach, po umiarkowanej cenie 
i tradycyjne smaki. Wiadomo, bazar 
Różyckiego obok. Klimat swojski, 
wzajemna życzliwość i nadająca ton 
kapitalna, kontaktowa i sympatyczna 
gospodyni tego lokalu, jak troskliwa 
ciotka... 

I znów po dwóch dniach, ale 
chłodniejszym, upalnym wieczorem 
w ogródku! Super flaki, zimne piwo 
beczkowe i oszronione lampki wy-
borowej. Brawo Gospodyni!

Gorąco PoLecam 
noWakoWski

Bardzo przyjemny, kameralny lo-
kalik w samym centrum przy ul. 
Przeskok, a jednak nieco scho-

wany w zaciszu obok NSA. Pusto 
w południe, tylko potem weszła ja-

kaś para. Niestety, moich ulubionych 
pasztecików z grzybami, albo szpi-
nakiem już nie było, ale zjadłem do-
skonałego lekkiego croissanta, chru-
piącego, prosto z pieca, a do tego 
wypiłem znakomitą kawę mrożona 
z wanilią. Obsługa, niestety bardziej 
sztywna, aniżeli w pobliskiej konku-
rencyjnej sieci kawowej GCN. Lek-
kie tło muzyczne.

PieLmieŃ

Od lat jestem miłośnikiem dobrych 
pierogów. Z galicyjskich najlep-
sze w Krakowie, a z rosyjskich 

– pielmieni! – niedawno odkryte 
w Warszawie. Rosjanie mają zgrabny 
kiosk przy placu Politechniki i stam-
tąd na telefon sprawnie rozwożą na 
całe miasto zamówione kilogramowe 
paczki zamrożonych pierogów. Do 
wyboru są wołowo-wieprzowe sy-
beryjskie po 26 zł/kg, albo drobiowe 
kurskie po 25, czy baranie ałtajskie 
po 42, lub wołowo-wieprzowo-bara-
nie uralskie po 31, a nawet grzybo-
we wiatskije po 49. Delikatne ciasto, 
bogaty, doskonale doprawiony farsz, 
z odrobiną rosołku w środku. Mro-
żone z paczki należy gotować, naj-
lepiej w bulionie, przez pięć minut. 
Można dodać sobie masło, śmietanę. 
Wyjawię Wam tajemnicę – super są 
wtedy gdy zalać je gorącym kubkiem 
Knorra, najlepiej kurkową, gotować 
pięć minutek i wtedy są PYCHA! 
Obsługa z akcentem słowiańskim na 
wysokim poziomie.

SMAKOSZ

dOmOwe dania 

krzyżówka Nr 8 z hasłem

SmaKi waRSzawy  

Upalne ogródki

Przysłowia o lecie c.d.

Baran 21.III-20.IV
Miesiąc pozytywny jeśli 
chodzi o relacje. Nie bój 
się badań profilaktycznych, 
to tylko dla twojego dobra.

Byk 21.IV-21.V
W sprawach spornych sta-
raj się bronić do końca swo-
jego stanowiska. Po kilku 
dniach odpoczynku zacznij 
ponownie działać. 

BlIźnIęta 22.V-21.VI
Wszelkie wydarzenia wo-
kół ciebie ustabilizują się. 
Jeśli nawet coś będzie nie 
tak, nie użalaj się nad sobą.

rak 22.VI-22.VII
Miesiąc sukcesów. Czas na 
krótki odpoczynek po wytę-
żonej pracy. Z dnia na dzień 
w ciągu drugiej dekady bę-
dzie przybywało ci zajęć.

lew 23.VII-22.VIII
Duże zaangażowanie bę-
dzie powodem zmęczenia. 
Musisz trochę zwolnić i na-
brać sił na kolejne wyzwa-
nia. 

Panna 23.VIII-22.IX
Delektuj się tym co spra-
wia ci przyjemność. Warto 
odnowić dawne kontakty. 
Spotkania w gronie zna-
jomych dobrze ci zrobią.

waga 23.IX– 23.X
Nie broń się przed towarzy-
skimi spotkaniami. Zawsze 
poprawiają humor, a oprócz 
tego sprawiają możliwość 
poznania kogoś nowego.

SkorPIon 24.X-22.XI
Gwiezdne konstelacje przy-
wrócą ci spokój i równowa-
gę. Czas pomyśleć przynaj-
mniej o krótkim wyjeździe.

Strzelec 23.XI.-23.XII
Wszelkie sprawy powin-
ny poczekać. Musisz od-
począć, aby je zakończyć. 
Wszelkie uwagi traktuj jako 
dobre rady.

kozIorożec 24.XII-20.I
Zastanów się czy ciągle mu-
sisz być w biegu. W kalen-
darzu zaznacz sprawy wg. 
ich ważności. Zostaw dom 

– wyjdź do ludzi.

wodnIk 21.I-20.II
Miesiąc zapowiada się wię-
cej niż pracowity. Zachowaj 
priorytety. Wykorzystaj 
trochę czasu na rekreację.

ryBy 21.II-20.III
Sprawy ważne załatwiaj 
jako pierwsze. Wakacyjna 
aura pozwoli ci na snucie 
jeszcze odległych planów. 

Bób ugotować we wrzątku, ostu-
dzić, obrać. Na patelni rozgrzać oliwę, 
smażyć piersi z kurczaka z obu stron, 
aż się zrumieni. Wrzucić pokrojone 
w plasterki ziemniaki, wlać bulion, 
przykryć, dusić 10 minut, aż ziemniaki 
zmiękną. Zdjąć pokrywkę, zwiększyć 
ogień i dodać podzielone na różyczki 
brokuły, pokrojoną w plasterki cukinię, 
a na końcu bób. Gotować jeszcze kilka 
minut. Kilka łyżek gorącego sosu wy-
mieszać ze śmietaną, wlać na patelnię, 
energicznie wymieszać. Doprawić solą 
i pieprzem. Dodać estragon, przykryć 
patelnię i odstawić z kuchenki na kilka 
minut.

Torcik – Leśny mech
● 3 jajka ● 1⅓ szklanki cukru ● 

1⅓ szklanki oleju ● 2 szklanki mąki 
krupczatki ● 3 łyżeczki proszku do 
pieczenia ● 1 łyżka olejku waniliowe-
go ● 250 g szpinaku świeżego lub 400 
g mrożonego ● 1¼ szklanki śmietany 
kremówki ● 2 łyżki żelatyny ● 2 łyżki 
cukru pudru ● pestki granatu i listki ba-
zylii do dekoracji

1. Świeży szpinak umyć i bardzo 
dobrze osączyć, zemleć w blenderze. 
Mrożony rozmrozić i również do-
brze osączyć (jeśli szpinak nie będzie 
rozdrobniony to również go zemleć 
w blenderze). 2. Jajka utrzeć z cukrem. 
Pod koniec wlać olej oraz olejek wa-
niliowy. Mąkę połączyć z proszkiem 
do pieczenia. Porcjami wsypywać 
do ucieranej masy. Dołożyć szpinak. 
Ciasto delikatnie wymieszać łyżką. 3. 
Tortownicę wyłóż pergaminem. Prze-
łożyć do niej przygotowane ciasto. 
Wstawić do piekarnika rozgrzanego 
do temperatury 180ºC. Piec przez go-
dzinę, a następnie wystudzić. 4. Że-
latynę namoczyć w zimnej wodzie, 
a kiedy spęcznieje, rozpuścić ją, pod-
grzewając. 5. Śmietanę ubić z cukrem 
pudrem, dodać żelatynę. Krem deli-
katnie wymieszać. 6. Ciasto rozciąć na 
pół. Blaty przełożyć ½ kremu, resztę 
przełożyć do szprycy i wycisnąć ro-
zetki na wierzch tortu. 7. Udekorować 
listkami bazylii oraz pestkami grana-
tu (mogą być inne drobne czerwone 
owoce np. porzeczki).

TArTINKA

Co się w lecie zarobi, tym się w zimie żyje.

Lato rodzi, nie rola.

Lepsze jedno lato, niż dwie zimy. 

Zimę uśmierza wiosna, wiosnę lato niszczy.

Co lato uzbiera, to zima pożera.

W lecie bez roboty, w zimie bez butów. 

Na zieloNo


