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Święto Kobiet
MIESIĘCZNIK WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPOŻYWCÓW
Rok 52 nr 3 (565)
tradycyjnie obchodzimy międzynarodowe Święto
8
marca
Kobiet. I znowu życzymy serdecznie naszym Paniom
mocnego zdrowia, szczęśliwych chwil, spełnienia marzeń, owocnej pracy

i wynagrodzenia oraz błogiego relaksu. Bo to na Was, Drogie Koleżanki
spoczywa większy ciężar społemowskiego trudu.
Całujemy dłonie za pośrednictwem Załogi Luxa przy ul. Marysińskiej
23A i Pani Wiceprezes (tutaj na otwarciu sklepu wraz z Żarządem WSS
Praga Południe).
REDAKCJA

Strategia „Społem”

Zarząd KZRSS „Społem” w Warszawie, tak jak w poprzednich latach, uprzejmie zaprasza przedstawicieli spółdzielni
społemowskich na doroczne Konferencje – „Strategia Społem
2014”, które odbędą się w siedzibie KZRSS „Społem” przy ul.
Grażyny w Warszawie, w trzech terminach: 19-21 marca, 2628 marca oraz 9-11 kwietnia.
Podczas konferencji ich uczestnicy zapoznają się m.in. z informacją Zarządu
o handlu społemowskim w roku 2013, o aktualnych tendencjach rynkowych i potrzebie strategii „Społem”. Będzie to również okazja do wymiany doświadczeń
spółdzielni, zapoznania się z pracami nad nowym prawem spółdzielczym i ofertą
Krajowej Platformy Handlowej „Społem”.
Zgłoszenia przyjmuje Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne KZRSS „Społem”:
telefon: (22) 44-08-207, fax (22) 44-08-249, e-mail:szkolenia. kzrss@spolem.org.pl

MAH „Społem”

Warsztaty Handlowe

W

18 roku działalności na rynku
Warszawy i Mazowsza, Mazowiecka Agencja Handlowa
kontynuuje dobre tradycje spotkań
z przedstawicielami spółdzielni. Takie
spotkanie odbyło się 3 lutego 2014 roku
w Sali konferencyjnej im. Ireny Strzeleckiej KZRSS Społem.
Podczas spotkania przekazaliśmy
wspólnie z wybranymi kontrahentami informacje o nowościach, kierunkach działania oraz ustalonych wspólnie programach
marketingowych. Prezentowane Firmy
i produkty to: PEPSI COLA, TERMISIL,
MAMBA, BALTIC TRADE, RABUGINO, IGLOTEX, wina z CHORWACJI.
Nowością dla uczestników Warsztatów
Handlowych była prezentacja przygoto-

KPH „Społem”

wana przez PSS Społem Siedlce, która
serwowała własnej produkcji wyroby
tj. doskonałe pieczywo, ciasta i wyroby
garmażeryjne. Prezes zarządu MAH Pani
Jadwiga Wójtowicz-Garwoła zaprosiła
inne spółdzielnie do prezentacji swoich
wyrobów w kolejnych Warsztatach Handlowych.
Omówiliśmy promocje proponowane
spółdzielniom w lutym 2014 roku w tym
reklamę w TVP Warszawa oraz pakiet super cen wybranych produktów w naszej
sieci łącznie z produktami marki Społem.
W niniejszym wydaniu „Społemowca
Warszawskiego” prezentujemy Państwu
ulotkę MAH, która ilustruje działania
promujące spółdzielnie i produkty.
red.

Smaczne „Społem”

P

ublikujemy najnowszy plakat
Krajowej Platformy Handlowej „Społem”, reklamujący
produkty marki własnej p.n. „Smaczne Społem”. Ceny detaliczne ustalają
poszczególne spółdzielnie. Jak informowaliśmy wcześniej, w październiku ubr. w Pałacu Bursztynowym
we Włocławku przedstawiciele spółdzielni społemowskich z całego kraju,
uczestniczący w Krajowej Platformy
Handlowej „Społem” omówili wprowadzenie programu „SMACZNE
SPOŁEM”.
Jak mówił wtedy prezes KPH Ryszard Jaśkowski, który jednocześnie
pełni funkcję zastępcy prezesa Zarządu KZRSS „Społem”, szczególny nacisk KPH kładzie na promocję
marki własnej „Społem”, aby objąć
jej sprzedażą całą sieć tysiąca skleDokończenie na str. 3

WARSZAWA, marzec 2014 r.	

Cena 4, 50 zł (plus VAT)

Cooperatives Europe w Warszawie

Zaproszenie na spotkania

W

dniach 2-4 kwietnia 2014 r.
w Warszawie odbędą się obrady Zgromadzenia Ogólnego organizacji Cooperatives Europe,
która reprezentuje spółdzielców większości państw europejskich. Miejscem
obrad będzie: Hotel Sofitel Victoria
przy ul. Królewskiej w Warszawie.
W związku z tym wydarzeniem prezes
Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej,
Alfred Domagalski, opublikował na
stronie internetowej KRS list, w którym serdecznie zaprasza Spółdzielców
do udziału w Zgromadzeniu i towarzyszących mu imprezach.
W liście tym czytamy m.in.: „Zgromadzenie w warszawskim hotelu Sofitel Victoria będzie wspaniałą okazją,
aby naszym zagranicznym kolegom
przedstawić tradycje, dorobek, ale
i obecne problemy polskiej spółdzielczości, a jednocześnie abyśmy my sami
mogli zapoznać się z tym, czym żyje
nasz ruch w Europie.
Poza oficjalnymi spotkaniami, w tym
z przedstawicielami najwyższych władz
państwowych i Unii Europejskiej, częścią statutową Zgromadzenia itp., planowane są również warsztaty tematyczne
oraz wystawa produktów spółdzielczych
i prezentacja ofert firm współpracujących z polską spółdzielczością, co może
dać naszym spółdzielcom możliwość
nawiązania bezpośrednich kontaktów
biznesowych. Przyjęcie powitalne w Galerii Porczyńskich oraz uroczysta kolacja
w Pałacu Kultury i Nauki będą również
okazją do spotkań i wymiany doświadczeń w nieformalnej atmosferze. /.../.
W imieniu Zarządu KRS i Komitetu
Organizacyjnego chciałbym serdecznie
zaprosić Państwa do udziału w Zgromadzeniu i towarzyszących mu imprezach. Rola gospodarza Zgromadzenia
Ogólnego Cooperatives Europe jest dla
nas wielkim wyróżnieniem i świadczy
o szacunku, jakim wśród spółdzielców
naszego kontynentu cieszy się polska
spółdzielczość. Godne wywiązanie się
z tej roli wymaga wspólnego wysiłku
i szerokiego uczestnictwa w Zgromadzeniu przedstawicieli polskiej spółdzielczości. Obrady dla umożliwienia

udziału naszych spółdzielców, tłumaczone będą na język polski.
Organizacja Cooperatives Europe, powstała w 2006 r. przez połączenie istniejących wcześniej Regionu Europejskiego
Międzynarodowego Związku Spółdzielczego (ICA) i Komitetu Koordynacyjnego Europejskich Stowarzyszeń Spółdzielczych (CCACE), zrzesza obecnie 92
ogólnokrajowe organizacje spółdzielcze
z 36 krajów europejskich reprezentujące
160 tys. spółdzielni liczących 123 miliony członków i dających pracę 5,4 mln
obywateli naszego kontynentu.
Krajowa Rada Spółdzielcza oraz cztery inne polskie organizacje reprezentujące
spółdzielczość spożywców, pracy, mieszkaniową i SKOK-i są członkami Cooperatives Europe, ja sam mam zaszczyt zasiadać przez kolejną kadencję w Radzie
tej organizacji. Cooperatives Europe jest
uznanym partnerem kluczowych instytucji europejskich we wszystkich ich
działaniach dotyczących spółdzielczości.
Utrzymuje bliskie kontakty z Parlamentem Europejskim, Komisją Europejską
i Europejskim Komitetem Ekonomiczno-

Społecznym i w ramach różnorodnych
konsultacji prezentuje stanowisko spółdzielców z Państw Członkowskich UE.
Ostatnio ściśle współpracuje z Komisją
w ramach powołanej przez jej wiceprzewodniczącego komisarza Antoni Tajaniego Spółdzielczej Grupy Roboczej przygotowującej m. in. „Mapę Drogową” dla
spółdzielczości europejskiej do 2020 r.
Licząc na pozytywny odzew Państwa
i jak najsilniejszą reprezentację naszych
spółdzielców na Zgromadzeniu, jednocześnie informuję, że liczba miejsc na
sali obrad jest ograniczona, dlatego apeluję o szybkie wypełnienie załączonego
formularza zgłoszenia i odesłanie do
KRS. /.../.
Zgłoszenie udziału w Zgromadzeniu
można pobrać ze strony internetowej:
www.krs.com.pl. Tam też można uzyskać
informacje na temat rezerwacji miejsc
noclegowych w hotelu „Gromada – Centrum”. Odpłatność za udział w Zgromadzeniu wynosi 738 zł z VAT. Koszty noclegu uczestnicy pokrywają we własnym
zakresie.

W roku 145-lecia Spółdzielczości Spożywców – Rok Rapackiego

List Komisji Historycznej WSS
Komisja Historyczna
Warszawskiej Spółdzielczości
Spożywców
Warszawa, dnia 18 lutego 2014 r.
Rada Nadzorcza i Zarząd
Krajowego Związku Rewizyjnego
Spółdzielni Spożywców „Społem”
ul. Grażyny 13/15
Warszawa
Nawiązując do naszej prośby i wniosku z dnia 6 lutego br. o nadanie imienia
Mariana Rapackiego jednej z sal konferencyjnych w gmachu Krajowego Związku przy ul. Grażyny 13/15 lub ufundowanie tablicy pamiątkowej poświęconej
Marianowi Rapackiemu i umieszczenie
jej w tymże gmachu, pragniemy oświadczyć, że Komisja Historyczna Warszawskiej Spółdzielczości Spożywców w pełni popiera inicjatywy Dariusza Gierycza
– redaktora naczelnego „Społemowca
Warszawskiego” i Mieczysława Dąbrowskiego – prezesa Zarządu „Społem”
PSS w Białymstoku i przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej KZRSS „Społem”,
przedstawione w rozmowie opublikowanej w „Społemowcu Warszawskim” nr

1 ze stycznia 2014 r. pod tytułem: „Bezcenna marka”. Inicjatywy te to: ogłoszenie 2014 roku Rokiem Rapackiego
i wykorzystanie tego promocyjnie oraz
wznowienie wydawania czasopisma
„Społem”.
Zgadzamy się z sugestiami prezesa
Mieczysława Dąbrowskiego: - „Warto
rozważyć wznowienie 100-letniego czasopisma „Społem”, może jako kwartalnika. Poprzedzić to można ankietą wśród
spółdzielni, aby pismo było opiniotwórcze, przydatne, poradnicze i integrujące. Również ogłoszenie Roku Rapackiego byłoby istotnym elementem promocji
i edukacji, zwłaszcza młodych pokoleń.”
Czasopismo „Społem”, mające swoją
szczególną 100-letnią historię, która wyróżnia go wśród innych polskich czasopism, zawsze spełniało rolę ideową, integracyjną, propagandową i instruktażową,
dawało wzory najlepszej pracy, starało się
wskazywać spółdzielniom kierunki rozwoju. Zawsze było centralnym organem
Związku „Społem”.
We wspomnianej rozmowie, opublikowanej w „Społemowcu Warszawskim” nr 1, redaktor Dariusz Gierycz
tak mówił o Marianie Rapackim: - „W
bieżącym roku przypada 70. rocznica

Powstania Warszawskiego, co też jest
okazją do promocji „Społem”, albowiem
podczas powstania , jak i podczas oblężenia Warszawy w 1939 r. , „Społem”
oddało do dyspozycji władz polskich całe
swoje zapasy żywności. Marian Rapacki,
legendarny lider Związku, który zginął
w powstaniu, za zaopatrzenie warszawiaków podczas oblężenia stolicy otrzymał
od Stefana Starzyńskiego Medal Zasługi
z Mieczami. Czy może warto ogłosić ten
rok Rokiem Rapackiego i wykorzystać to
promocyjnie?”.
Redaktor Dariusz Gierycz również w 2
numerze „Społemowca Warszawskiego”
powraca do sprawy Roku Rapackiego,
akcentując ją na stronie tytułowej i pisze
o prezesie Marianie Rapackim: - „ Przypominamy tę nieco zapomnianą postać
wielkiego herosa Społem na str. 4, aby ją
godnie uczcić”.
Komisja Historyczna WSS w pełni
popiera przedstawione inicjatywy i prosi
o godne uczczenie prezesa Mariana Rapackiego oraz o reaktywowanie wydawania czasopisma „Społem”.
Ze spółdzielczym pozdrowieniem
Przewodnicząca Komisji
Historycznej
Bolesława Rużalska
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Listy do redakcji *
Nasza Czytelniczka, zasłużona
działaczka
„Społem”,
wieloletnia
członkini Rady Nadzorczej „Społem”
WSS Praga Północ, uczczona wpisem
do Księgi Pamięci WSS, zwróciła
się do nas z prośbą o publikację jej
podziękowania skierowanego do prezesa
Zarządu WSS Praga Północ Zbigniewa
Chojnackiego. Pani Teresa Odziemczyk ma ogromny staż członkowski, bo
od 1951 r. Z przyjemnością spełniamy
jej prośbę. /red./
Podziękowanie
Prezesowi Zbigniewowi Chojnackiemu
Panie Prezesie jest pan wspaniałym,
mądrym i dobrym człowiekiem. Udało
się panu uratować spółdzielnię, za co
bardzo dziękuję. Myślę, że nie tylko
ja jestem wdzięczna, ale i pracownicy.
Mnie się udało być w tej spółdzielni
od 29.06.1951r. Z pracy byłam zawsze
zadowolona, bo byłam otoczona dobrymi
ludźmi. Serdecznie panu prezesowi za
wszystko dziękuje i życzę dużo zdrowia,
długich lat życia, sukcesów w pracy i
opieki Matki Bożej.
Jestem wdzięczna wspaniałej, o dobrym sercu Maryli Kuzalskiej, która
potrafi w trudnych chwilach zawsze
pomagać. Bardzo Ci dziękuje i życzę
dużo zdrowia, radości, dobrych układów
w pracy i opieki Matki Bożej.
Za mojej kadencji w Radzie Nadzorczej była przewodniczącą pani Stanisława
Cyra, wspaniała, uczciwa, o dobrym
sercu kobieta, która wszystkie sprawy
załatwiała z całą Radą, praca w Radzie
była przyjemnością. Życzę Ci Stasiu dużo
zdrowia, wytrwałości, cierpliwości, dalszej pracy w Radzie Nadzorczej i opieki
Matki Bożej.
Wszystkim życzę zdrowia i radosnych
dni.
Teresa Odziemczyk
Członek „Społem”
WSS Praga-Północ
*

*

*

PAN DARIUSZ GIERYCZ,
Redakcja „Społemowiec Warszawski”
Niedawno dowiedziałem się, że kilkanaście produktów Marki Własnej Społem zostanie wycofanych ze sprzedaży.
Wśród tych produktów jest także mielona
kawa Roney’s 100% Arabica. Pachnąca,
smaczna i niedroga 100% Arabica. Ta
kawa kosztuje jedynie 7,50 zł. Gdzież
ja kupię tak niedroga 100% Arabicę, w
dodatku Społemowską? Dnia 28 stycznia dostałem w prezencie mieloną kawę
100% Arabica Davidoff Fine Aroma.
W Auchan kosztuje około 25,00 zł za
250 gram: ponad 3-krotnie drożej, niż
Roney’s. Po wypiciu kawy dostałem szo-

ku: Davidof, w porównaniu do Roney’s
100% Arabica, to jest paskudztwo! Mimo
tego wspaniale się sprzedaje. Dlaczego?
Jest doskonale rozreklamowana.
Nie dopuśćmy do wycofania Roney’s
100 Arabica ze sprzedaży! Moim zdaniem reklamy kawy Roney’s powinny
ukazywać się w gazetkach i Społemowcu Warszawskim. Niech klienci i
członkowie wiedzą o tej kawie, że jest
pachnąca, smaczna, niedroga i nasza:
SPOŁEMOWSKA. Poza tym proponuję przeprowadzanie akcji marketingowych dotyczących Roney’s 100%
Arabica w placówkach handlowych.
Dzięki temu wzrośnie sprzedaż kawy i
nie będzie ona musiała być wycofana ze
sprzedaży.
Społemowiec Warszawski mógłby
promować wszystkie produkty Marki
Własnej spod brandów: Społem, LUX i
Roney’s wraz z fotografiami tych produktów, w celu jak najlepszej ich identyfikacji.
Uważam iż Marka Własna Społem jest
zbyt słabo reklamowana: brak plakatów
w sklepach, pracownicy nie znający tego
towaru, brak degustacji Marki Własnej
wśród klientów i członków spółdzielni.
Poza tym w niektórych sklepach jest znikomy wybór produktów Marki Własnej
Społem. Na przykład Sklep nr 16 przy
ul. Foksal 12/14 ma w swojej ofercie:
Roney’s Premium Coffee, Roney’s Cykoria, sok pomidorowy, koncentrat pomidorowy, kasza gryczana, kasza jaglana, ryż,
dżemy, syropy owocowe, konserwy (bez
rybnych), dania gotowe (bez sosów do
makaronów) i to wszystko. Nie ułatwia
kupowania fakt, ze w jednym sklepie jest
duży wybór Marki Własnej (m.in. Sklep
nr 15 przy ul. Wyki), a w innym jest minimalny.
Poza tym zauważyłem, iż ustawianie
Marki Własnej tylko w wydzielonych
częściach regałów sklepowych nie koniecznie jest najlepszym rozwiązaniem.
Na przykład w Halach Banacha Marka
Własna znajduje się tylko i wyłącznie
pomiędzy innymi produktami. Oznaczone są etykietką: „NAJTANIEJ” (czy
jakoś tak). Pamiętam, gdy w Hali Mirowskiej pomidory suszone w oleju z
ziołami stały pomiędzy innymi suszonymi pomidorami. Błyskawicznie się
sprzedawały! Teraz stoją na wydzielonej
wyspie i znacznie gorzej schodzą, pomimo najniższej ceny.
Zebrania Grup Członkowskich są doskonałą okazją do promocji Marki Własnej. Tylko czy ktoś już o tym wcześniej
pomyślał i przygotował jakiś plan promocji i degustacji na rozpoczynające się już
niebawem Zebrania w spółdzielniach?
Z poważaniem.
Łukasz Jeleniewicz
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Prawo konsumenta w sklepie

Jakie prawa ma konsument
w sklepie?
Powyższe prawa reguluje ustawa o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie ustawy Kodeks
Cywilny z dnia 27 lipca 2002 r., a także
realizowana praktyka.
Prawo do informacji o cenie.
Należy pamiętać o tym, że sprzedawca jest zobowiązany podać do wiadomości kupującego cenę oferowanego towaru
konsumpcyjnego oraz jego cenę jednostkową (cenę za jednostkę miary), chyba
że wyrażają się one tą samą kwotą.
Prawo do informacji o zawartości,
zastosowaniu, przeznaczeniu,
pochodzeniu
Sprzedawca ma obowiązek udzielić
kupującemu jasnych, zrozumiałych i nie
wprowadzających w błąd informacji,
wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania ze sprzedanego towaru
konsumpcyjnego. Sprzedawca jest zobowiązany umieścić w miejscu sprzedaży
to waru informację, która może zostać
ograniczona do nazwy towaru i jego
głównej cechy użytkowej oraz wskazania producenta lub importera.
Prawo do swobodnego wyboru
towaru i brak odpowiedzialności
za uszkodzenie towaru
Uprawnienie to wynika z tego, iż
sprzedawca jest obowiązany zapewnić w
miejscu sprzedaży odpowiednie warunki
techniczno-organizacyjne umożliwiające
dokonanie wyboru towaru konsumpcyjnego i sprawdzenie jego jakości, kompletności. Z tego obowiązku sprzedawcy
i uprawnienia kupującego można wyprowadzić wniosek, iż nie zawsze zapłacimy

np. za zbity wazon, czy słoik z miodem.
W sytuacji bowiem gdy do uszkodzenia
towaru doszło z uwagi na brak przejścia
między półkami z towarem, albo nieprawidłowo wyłożony towar, trudno mówić
o winie i odpowiedzialności kupującego
za zniszczony towar.
Prawo do reklamacji
Jeżeli towar konsumpcyjny jest
niezgodny z umową, kupujący może
żądać doprowadzenia go do stanu
zgodnego z umową przez nieodpłatną
naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych
kosztów. Przy ocenie nadmierności
kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj
i stopień stwierdzonej niezgodności, a
także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego
inny sposób zaspokojenia.
Nieodpłatność naprawy i wymiany
oznacza, że sprzedawca ma również
obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia,
robocizny, materiałów oraz ponownego
zamontowania i uruchomienia.
Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od
kupującego żądanie reklamacyjne, nie
ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za
uzasadnione.
Jeżeli kupujący, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu
żądaniu w odpowiednim czasie, lub gdy
naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on

Galeria Rondo

dworach szlachty i magnatów. Z misternych węzłów i słupków tworzone
są kółka i łańcuszki ,
które tworzą piękne wzory serwetek ,kołnierzyków, pelerynek. Artystka
z Wielkopolski zaprezentowała również biżuterię tj. naszyjniki, obróżki
i kolczyki jak również
miniaturowe
aniołki,
dzwoneczki .
„Wszystkie wzory samodzielnie komponuję
i następnie wykonuję.
W swoich kompozycjach
wykorzystuję stare tradycyjne elementy
polskiej frywolitki. Wzorów nie rysuję

Frywolitki

W

Galerii Rondo Fundacji Cepelia Polska Sztuka i Rękodzieło od 5 lutego br. można
podziwiać prace koronczarki Eugenii
Wieczorek z wielkopolskiego Jarocina. Zaprezentowane zostały koronki
frywolitki zwane koronką czółenkową
, bowiem do ich wykonania używane
jest czółenko i najczęściej cienka , biała
nitka.
Rodzaj tej koronki znany jest w Europie od XVII wieku . W Polsce zagościł na

prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.
Kupujący traci jednak powyższe
uprawnienia jeżeli przed upływem dwóch
miesięcy od stwierdzenia niezgodności
towaru konsumpcyjnego z umową nie
zawiadomi o tym sprzedawcy. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w
przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru
kupującemu; termin ten biegnie na nowo
w razie wymiany towaru.
UWAGA
Wielokrotnie zdarza się, że reklamacja jest przez sprzedawców przyjmowana do realizacji jedynie wówczas gdy
okażemy się dowodem zakupu towaru
w postaci paragonu. Niejednokrotnie
zdarza się jednak, że paragon taki zagubiliśmy. Wówczas jeżeli płaciliśmy
w sklepie kartą płatniczą, to dowodem
zakupu towaru może być wyciąg z rachunku bankowego na którym widnieje
transakcja.
Jeżeli zaś płaciliśmy gotówką, to możemy żądać od sprzedawcy raportu kasowego i raportu sprzedaży, z tego dnia.
Pobierz wzory dokumentów:
l Oświadczenie o odstąpieniu od
umowy
l Oświadczenie o odstąpieniu od
umowy zawartej na odległość
l Oświadczenie o odstąpieniu od
umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa
Adwokat Karolina Stasiak

, tylko je komponuję z pamięci” - mówi
o swoich koronkach artystka. 
Jot.

l Panorama Wydarzeń l Panorama Wydarzeń l

Ø

Rozwój płatności
mobilnych w Polsce

Według Wiadomości Handlowych, w
minionym roku co piąty Polak dokonał
transakcji posługując się smartfonem.
Zamówienie w ten sposób usługi lub
produktu deklarowała co czwarta osoba.
Płatności mobilne są u nas coraz bardziej
popularne a polski rynek jest jednym z
najszybciej rosnących rynków e-commerce w Europie. Smartfonami w Polsce
dysponuje już 41 proc. populacji, prognozy instytutu Homo Homini szacują, że za
rok wartość transakcji przeprowadzanych
mobilnie będzie wynosiła w Polsce około
9,4 mld dol.

Ø

Troski POHiD

POHiD apeluje o nieograniczanie w
niedziele czasu pracy sklepów. Ograniczenia czasu pracy sklepów w niedziele
może doprowadzić do spadku ich rentowności, a w efekcie likwidacji 1000
miejsc pracy – ocenia Polska Organizacja
Handlu i Dystrybucji, która zaapelowała
do władz Radomia o niepodejmowanie
uchwały ws. zmian – podaje PAP. Według POHiD-u ograniczenia w czasie
pracy placówek handlowych w niedziele
mogłyby spowodować spadki, i tak już
niskiej, rentowności i obrotów: w mniejszych sklepach o 4-10 proc., a w centrach
handlowych nawet o 25 proc. Zdaniem
dyrektora generalnego POHiD Marii Andrzeja Falińskiego konsekwencją tego
może być redukcja zatrudnienia o około
10 proc., co oznaczałoby likwidacje około
1000 miejsc pracy. Zatrudnienie mogłyby
stracić – chętnie zatrudniane w sklepach
w charakterze sprzedawców – kobiety w
wieku 25-55 lat oraz studenci.

Ø

Kłopoty hipermarketów

Takich problemów jak teraz hipermarkety jeszcze nie miały – pisze „Bloomberg Businessweek Polska”. Jak twierdzą
eksperci, Polacy nie lubią jednorazowo
wydawać dużo na zakupy spożywcze.
Mniejsze kwoty zostawiane w sklepach

nawet codziennie nie są tak niekorzystn
ie postrzegane. Szczególnie widać to po
marketach niemieckiej sieci Real, która
właśnie jest przejmowana przez Grupę
Auchan. Skumulowana strata netto Reala
z ostatnich lat (firma nie podaje dokładnie
od kiedy) przekroczyła 1,3 mld zł, a jak
dowiedział się nieoficjalnie „Businessweek”, za 2013 rok może wynieść nawet
ponad 200 mln zł, czyli dwa razy więcej
niż rok wcześniej. Jak jest w pozostałych
sieciach – nie wiadomo.

Ø

Stołeczny rynek
powierzchni

Jak wynika z danych zebranych przez
CBRE, warszawski rynek nieruchomości
komercyjnych jest w świetnej kondycji.
W stolicy przybywa nowych powierzchni
biurowych – w budowie jest obecnie 41
obiektów. Warszawski rynek powierzchni
handlowych oferuje najdroższe lokale w
Polsce. Stawki czynszu za najlepsze sklepy do 100 mkw. wynoszą 96 euro/mkw./
miesiąc.

Ø

Marki własne silniejsze

Wartość rynku produktów marek własnych szacowana jest na ok. 90 mld zł. 28
proc. tej kwoty to żywność. Produkty
i usługi oferowane pod markami własnymi, czyli takie które najczęściej wytwarzane są na zamówienie dużych firm
i sieci handlowych, są zwykle tańszymi
alternatywami dla dobrze znanych lokalnych lub międzynarodowych marek.
I na koniec warto zauważyć, że rynek
piwa słabnie. Spadek nastrojów konsumenckich w Polsce spowodował, że w
2013 r. konsumenci częściej sięgali po
piwa tańsze. Jednocześnie w sprzedaży
piwa stale wzrastało znaczenie kanału
handlu nowoczesnego, w tym dyskontów.
Choć nie ma jeszcze ostatecznych danych
o sprzedaży branży piwnej w 2013 r., należy jednak szacować, że po wzroście o
prawie 5 p.p. w 2012 r., w którym Polacy
skonsumowali 37,9 mln hektolitrów piwa,
polski rynek w 2013 r. zanotował spadek.
W ubiegłym roku Grupa Żywiec, która jest producentem m.in. Żywca, Warki,

Heinekena i Tatry sprzedała ponad 11 mln
hl piwa. W 2013 r. skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 3 503 mln
zł, a skonsolidowany zysk z działalności
operacyjnej 273 mln zł. – W 2013 roku
podjęliśmy wiele działań, dzięki którym
częściowo udało nam się zbilansować negatywny wpływ na sprzedaż takich czynników, jak gorsze nastroje konsumentów
czy niekorzystna pogoda w pierwszej
połowie roku – powiedział Guillaume
Duverdier, prezes Grupy Żywiec. – Do
pozytywnych trendów należy zaliczyć
wzrost sprzedaży w 2013 roku naszej flagowej marki Żywiec – dodał.

Ø

Rola Konquistadora
za milion

Przed rokiem pisaliśmy w tym miejscu, że Daniel Olbrychski został twarzą
kampanii reklamowej sieci sklepów
Biedronka, które należą do właściciela
najbogatszej sieci dyskontowej w Polsce, portugalskiej Jeronimo Martins.
Czy ta nowa, intratna rola nie wyprze
w pamięci widzów jego dawnych ról?
Według dziennika Fakt, „choć patrząc
na jego dorobek artystyczny dla wielu
osób występ w reklamie Biedronki może
być szokujący, aktor został sowicie za tę
rolę wynagrodzony. Za reklamowanie polskich produktów, które można znaleźć w
Biedronce aktor dostał aż milion złotych!
Nie jest tajemnicą, że najlepszym źródłem
szybkiego i dobrego zarobku dla gwiazd
są reklamy” – konkluduje dziennik.
Olbrychski reklamował polskie produkty dostępne w Biedronce. W spocie
emitowanym w telewizji i w kinach oraz
w reklamach w prasie, sklepach i na billboardach, pojawiło się hasło: „My Polacy tak mamy. Doceniamy polskie produkty”. Chciałoby się dodać, że szkoda że
nie polski, ale obcy, agresywny handel i
kapitał, odprowadzający niemałe zyski
za granicę!…
Dla pana Daniela PECUNIA NON
OLET! Kampania w 2013 r. trwała krótko, bo nie wzbudziła entuzjazmu Polaków i obyśmy zapomnieli o niej jak najszybciej…
dag
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Rewelacyjne z Cieszyna

Jesteśmy potrzebni

„Społem, najstarsza i wciąż największa sieć sklepów w Polsce, przechodzi do kontrofensywy. Rozwój marki własnej, programu lojalnościowego i działania promocyjne mają przyciągnąć do sklepów nowe
osoby i zatrzymać dotychczasowych klientów.” Tak portal Wirtualna
Polska anonsuje wywiad z wiceprezesem KZRSS Społem, Ryszard
Jaśkowski.
Jan Bolanowski, WP.PL: Biedronka ma w Polsce 2,4 tys. sklepów, Żabka
ponad 3 tysiące. Ile jest sklepów Społem?
Jesteśmy największą organizacją zrzeszającą sklepy w Polsce. Sklepów spół-

O

d ponad 60 lat w Cieszynie produkowane są przez „Społem”
PSS „Konsum Robotniczy” kanapki. Swój wyjątkowy smak zawdzięczają tradycyjnej recepturze. Być może
cieszyńskie przysmaki staną się produktem regionalnym. Na razie doczekały
się profilu na Facebooku, gdzie mają już
setki fanów. Dla społemowców w kraju
to wyrazisty przykład sukcesu handlowego! I warto go powtórzyć w dużych
miastach!
Śledzik, majonez, cebulka, jajko, szynka, sałatka jarzynowa, papryka, ogórek,
szczypiorek... i nie ma nic pyszniejszego
niż cieszyńskie kanapki. Karolina Lipko
z Krakowa, kiedy tylko jest z wizytą u rodziny w Cieszynie, pierwsze co robi to ...
kupuje całe mnóstwo śledziowych kanapek. Jak mówi – palce lizać!...
Po pięć minut przyjemności, jak pisze
gazetacodzienna.pl, przyjeżdżają smakosze z całej Polski. Przyciągają ich cieszyńskie kromki, których sprzedaż sięga w dni
przedświąteczne i w sezonie turystycznym
do nawet 12 tysięcy jednego dnia. Żeby
choć na chwilę zadowolić podniebienie,
trzeba pojechać do Cieszyna i wejść do
jednego z tamtejszych sklepów Społem.
A mogło by się wydawać, że to tylko taka
zwykła kanapka ze śledziem.
Wyroby garmażeryjne to jedna ze
specjalności cieszyńskiej spółdzielni Społem. Może się ona pochwalić np. bardzo
smaczną sałatką jarzynową, pastą śledziową czy kanapkami z szynką i jajkiem. Nic
jednak nie przebije największego przeboju spółdzielców z Cieszyna – kanapki ze
śledziem.
Ceny rewelacyjne! Kilka razy niższe
niż u konkurencji!! Tylko złoty trzydzieści dziewięć za kanapkę z sałatką. Za tę ze
Dokończenie ze str. 1

pów 140 spółdzielni współpracujących
z KPH.
Założenia programu przedstawił dyrektor handlowy KPH Paweł Kochański.
Program od listopada ubr. obejmuje sprzedaż naturalnej wody mineralnej „Społem
Selenka”, wódki tradycyjnej „Lux” oraz
12 wędlin tradycyjnych.
O unikalnych zaletach wody mineralnej
„Selenka”,
zawierającej
dobroczynny selen, produkowanej

śledziem na pieczywie razowym trzeba
zapłacić 1,75 zł, a na jasnym pieczywie
1,65 zł. Za kanapkę z szynką płacimy 1,75
zł. Nie ma takich cen w żadnej w kraju
modnej burgerowi, gdzie za burgera żądają i po 26 zł…
W Warszawie, w wielu nowoczesnych
sieciach bistro można kupić modne panini, bagietki, kanapki najniżej w cenie 612 zł. Zwykłe więc społemowskie, proste
kanapki mogą robić furorę niesamowitą! Podobnie jak w Czechach ich słynne
w sklepach „oblozene chlebiczki”, czyli
tanie kanapki z praską szynką, jajkiem
i majonezem. A po społemowskie kanapki przyjeżdżają także sąsiedzi z Czech...
Cieszyńska kanapka ze śledziem może
stać się chyba najbardziej popularną kanapką w Polsce – pod marką Społem!.
Przy odpowiedniej promocji w różnych
miastach może być sprzedawana w szerokiej sieci sklepów społemowskich i w barach. Wyobraźmy sobie przez chwilę jej
szeroki zasięg i popularność!… Warto
poczęstować nią spółdzielców z Europy
w Warszawie w kwietniu!!
Jak reklamuje się w Internecie społemowski cieszyński Zakład Garmażeryjny:
„produkujemy wyroby, które cieszą się od
lat niezmiennym powodzeniem. Słynne
„kanapki cieszyńskie” ze śledziem, sałatką
i szynką stały się symbolem kulinarnym
miasta, a ich niepowtarzalny smak pozostaje na długo w pamięci naszych klientów. Polecamy również wyśmienite sałatki
i ryby smażone. Pragniemy podkreślić, że
wszystkie nasze wyroby produkowane są
wg sprawdzonych, tradycyjnych receptur
i z surowców najwyższej jakości. Nie stosujemy żadnych konserwantów i sztucznych dodatków.”
DARIUSZ GIERYCZ
dzona w ceglanych wędzarniach – pieczona na żywym ogniu. Bardzo krucha
z wyczuwalną lekką nutą czosnku i świeżo mielonego pieprzu. Bez fosforanów
i glutaminianu sodu i konserwantów.
Kiełbasa ,,bez E”. Odkręcana w pętka
około 30 cm. Barwa brązowa, powierzchnia pomarszczona. Z 1 kg mięsa otrzymujemy tylko 0,88 kg kiełbasy.
4. Filet naturalny – Kiełbasa z piersi kurczaka grubo rozdrobniona, parzona
w osłonce barierowej. Produkt kruchy,
delikatny bardzo dobrze wyczuwalne
przyprawy naturalne. Produkt nie zawie-

Smaczne „Społem”
w zakładzie w Uzdrowisku Wieniec, informowaliśmy w numerze poprzednim .
Ma ona unikalne właściwości, bowiem
zawiera dobroczynny dla zdrowia selen
, wpływający na odporność organizmu,
zapobiega stanom zapalnym i nowotworowym. Posiada tez pożyteczny
magnez i lit.
W poprzednich numerach informowaliśmy o właściwościach produktów marki
własnej „Smaczne Społem”. To wódka
Lux z warszawskiego Konesera oraz
sześć wędlin Grupy Olewnik Bis i sześć
firmy WIR z Łopuszna, również produkowanych według starych receptur.
Przypominamy szczegółową charakterystykę wyrobów promowanych na
plakacie:
1. Parówkowa wiedeńska – Kiełbasa
homogenizowana, wieprzowa, delikatnie wędzona i parzona. Wyprodukowana z mięsa wieprzowego (62%). Wyrób
w osłonkach naturalnych, odkręcanych
w odcinkach 12-14 cm. W smaku intensywnie wyczuwalne przyprawy. Idealna
do szybkich dań gorących.
2. Kiełbasa śląska – Kiełbasa wieprzowa (mięso 63%), średnio rozdrobniona, wędzona, parzona. Kiełbasa w osłonkach naturalnych odkręcona w odcinki
o długości około 12–14 cm. Smak i zapach charakterystyczny dla kiełbasy wieprzowo-drobiowej wędzonej, parzonej,
umiarkowanie słony. Wyczuwalny smak
i zapach przypraw.
3. Kiełbasa szlachecka – Kiełbasa
z pokrojonych szynek wieprzowych wę-

ra MOM i innych wypełniaczy, wyprodukowany w 100% z fileta z kurczaka. Baton o długości około 30 cm. Waga batonu
około 2 kg.
Uważamy że warto propagować te
wyroby marki własnej w powiązaniu
z innymi oferowanymi przez KPH. Są
wolne od MOM i wielu chemicznych dodatków. Do gustu przypadły nam m.in. na
gorąco gulasz wieprzowy, lub pulpety do
piór i świderków Makaronów Polskich
albo kaszanki gryczanej. Na zimno kabanosy wieprzowe, szynka polska, schab
szlachecki, kiełbasa krakowska, filet naturalny z kurczaka, a także pasztety, dżemy i powidła. Do tego dodatki w postaci
ogórków konserwowych, ćwikły, keczupu, groszku, kukurydzy, chrzanu i buraczków. Szczególnie panowie degustują
jeszcze lampkę dobrze zmrożonej wódki
Lux. I do tego jeszcze pieczywo z bratniej
SPC.
Smaczna, a nie tylko zdrowa okazała
się woda „Selenka” z Uzdrowiska Wieniec. Na deser polecamy mleczko waniliowe w czekoladzie, orzechy arachidowe i laskowe w czekoladzie i dietetyczne
biszkopty Lux do herbat Roney’sa. Oto,
jakie przykładowo, niedrogie i smaczne
przyjęcie rodzinne, świąteczne można
urządzić z tych wyrobów. Były one też
degustowane i pozytywnie przyjęte ze
strony uczestników spotkania we Włocławku.
DARIUSZ GIERYCZ

dzielni zrzeszonych w Krajowym Związku jest około 4 tysięcy, oprócz tego działa
kilkaset niezrzeszonych. Dla klienta są to
jednak sklepy na pierwszy rzut oka nie do
odróżnienia. W sumie na chwilę obecną
pod szyldem Społem w Polsce funkcjonuje 5 tys. sklepów.
Czy przy tak innym modelu działania możliwe jest konkurowanie z centralnie zarządzanymi sieciami dyskontów i supermarketów? Kiedy zachodnia
sieć wprowadza jakąś promocję, to jest
ona obecna we wszystkich placówkach.
Klient wie, czego się spodziewać po
wejściu do sklepu. U państwa niekoniecznie.
Rzeczywiście odkąd w 1990 r. zlikwidowano Centralny Związek Społem, a spółdzielnie z własnej inicjatywy powołały
Krajowy Związek Rewizyjny, nasze możliwości są nieco ograniczone w kwestii zarządzania spółdzielniami. Każda spółdzielnia jest oddzielnym przedsiębiorstwem.
Przykładowo sama decyduje, gdzie kupuje
towar, jakie stosuje marże, czy korzysta
z naszych pomysłów i doradztwa.
Podejmujemy jednak działania mające
na celu wspólną politykę wizerunkową,
a ostatnio handlową. To niezbędne, byśmy mogli być konkurencyjni na rynku.
Wprowadziliśmy projekt marek własnych Społem, które są dostępne także
dla niezrzeszonych spółdzielni. Z kolei
dla spółdzielni zrzeszonych w Krajowym
Związku przygotowaliśmy program lojalnościowy dla klientów. Przygotowujemy też uruchomienie akcji, takich jak
prowadzi konkurencja. Będą one polegać
na oferowaniu klientom konkretnych
produktów w promocyjnych cenach.
Spółdzielnie godzą się wówczas na maksymalne możliwe obniżenie marży. To
wymaga oczywiście promocji. W związku z tym w najbliższym czasie planujemy ogólnopolską kampanię reklamową

w radiu. Rozwijamy też swoją działalność w mediach społecznościowych. Za
pomocą tego ostatniego kanału chcemy
trafiać do młodych ludzi i pokazać, że do
Społem warto pójść po dobre produkty.
Mocno podkreślamy też swoje całkowicie polskie korzenie poprzez działania
w ramach akcji „590 powodów, dla których warto kupować polskie produkty”.
Wkrótce rozpocznie się II edycja i mam
nadzieję, że kolejne 1000 spółdzielczych
sklepów weźmie w niej udział.
W zeszłym roku upadło w Polsce kilka
tysięcy sklepów. Ratują się tylko te, które
przechodzą do franczyzy. Nam zależy na
utrzymaniu tego, co mamy. Mamy duży
potencjał do wykorzystania. Ktoś kiedyś powiedział, że Społem to taki wielki
niedźwiedź, którego trzeba obudzić. Zapewniam, że hasło pana Laskowika jest
już nieaktualne i większość spółdzielni
wkroczyła na zdecydowaną ścieżkę rozwoju.
I ten niedźwiedź nie przegra z Biedronką? Czy małe sklepy mają szansę
w konkurencji z dyskontami?
Społem nie wchodzi w format dyskontu, choć kiedyś była taka próba i wciąż
funkcjonuje ok. 30 sklepów tego rodzaju.
My uważamy, że w mniejszych sklepach,
bliżej domów konsumentów, którzy nas
znają, a my znamy ich upodobania, trzeba
sprzedawać w cenach dyskontowych produkty marki własnej. To powinno wyjść
lepiej, bo remodeling sklepu oznacza dodatkowe koszty.
Co do konkurencji z dyskontami, to
rząd i parlamentarzyści powinni zająć
się uregulowaniem udziału określonych formatów sklepów w rynku. Takie regulacje istnieją w innych krajach.
Przykładowo,w Szwajcarii czy w Niemczech sklepy spółdzielcze mają ponad 50
proc. udział w rynku. To nie jest normalne, że w małych miastach typu Olecko
działa nawet 5 dyskontów. Najgorsze, do
czego może to doprowadzić, to sytuacja,
w której za dwa trzy lata znika zupełnie
polski drobny handel i zaczyna się era
podnoszenia cen. Wówczas hasło „codziennie niskie ceny” przejdzie do historii. Warto to sobie uświadomić, póki nie
jest za późno!
Nie da się jednak ukryć, że tym,
co przyciąga klientów do sklepów, są
przede wszystkim atrakcyjne ceny.
To prawda, ale do nas nie trafiają przypadkowe osoby. Mamy stałych klientów,
którzy od lat odwiedzają nasze sklepy,
bo mają blisko i są tam traktowani podmiotowo. To jest nasz najcenniejszy kapitał i pewnie powód, dla którego sklepy
Społem przetrwały już 145 lat. Ponadto
nasze sklepy są przewidywalne. Jeżeli jakiś produkt stał w danym miejscu, to przy
następnej wizycie wciąż tam będzie. Nie
tak, jak w hipermarketach, które ciągle
zmieniają układ.
Liderzy zagrani0cznych sieci są zdziwieni, że w Polsce tak długo udało się
utrzymać tradycyjny handel na poziomie
60 proc., teraz 50 proc. Pamiętam zapowiedzi niektórych, że potrzeba 10 lat,

by przejąć 80 proc. polskiego handlu.
Tymczasem mija 20 lat od wejścia pierwszych hipermarketów do Polski, a nasz
handel się ciągle trzyma. Udało nam się
przetrwać najtrudniejszy moment, a teraz
przyjmujemy postawę ofensywną.
Przewidujmy, co się stanie, jeśli w Polsce zostaną tylko zagraniczne sieci i sklepy dyskontowe. Moim zdaniem z czasem
te sklepy podniosą ceny, ale nie będzie
już wyboru, bo wszyscy będą sprzedawać w podobnych cenach. Ważne jest, by
sklepy z kapitałem polskim utrzymały ok.
50 proc. rynku. To jest taka granica. Jeśli
to się utrzyma, będzie to z korzyścią dla
konsumenta. Ale nie tylko, także dla dystrybucji i producentów.
Producenci chętnie podejmują z nami
rozmowę o współpracy. Oni zaczynają
doceniać, walory Społem – naszą markę,
która znalazła się w rankingu Polskich
Marek opublikowanych w grudniu 2013
r. przez „Rzeczpospolitą” na 24. miejscu
o wartości ponad 562 mln zł w gronie 330
firm ocenianych. Producenci wspierają
nasze działania promocyjne. Oferują nam
takie promocje brandowych produktów,
dzięki którym możemy konkurować z hipermarketami i dyskontami. Sprzedajemy
je do spółdzielni poprzez portal Krajowej
Platformy Handlowej SPOŁEM. Jesteśmy potrzebni jako druga noga handlu po
to, by wielcy gracze handlowi nie zdominowali relacji z producentami.
Długa historia oprócz zalet ma także
wady. Dość często słyszy się opinie, że
obsługa w sklepach Społem wciąż jest
na poziomie znanym z PRL-u. Czy da
się coś na to poradzić?
Ta, moim zdaniem, krzywdząca opinia
ciągnie się za nami. Jak wszędzie zdarzają się jednostkowe przypadki, ale w żadnym wypadku nie można uznawać tego
za regułę! Zdecydowanie są spółdzielnie,
które wspaniale sobie radzą – inwestują
w ludzi i szkolenia – tam wspomniane
przez pana sytuacje się nie zdarzają. Owszem, niektóre spółdzielnie nie potrafiły
sobie poradzić w nowej rzeczywistości.
Pewnie najgorszym wypadałoby odebrać
znak Społem, ale nie robimy tego, bo
uważamy, że spółdzielnie te mają z nami
wspólny rodowód, nawet jeśli obecnie są
źle zarządzane. Czas pokaże, czy przejmą
dobre standardy czy znikną z rynku.
Krajowy Związek Rewizyjny nie ma
już takiego oddziaływania jak kiedyś
Centralny Związek Społem, żeby egzekwować programy naprawcze z pozycji
centrali. To jednak w żaden sposób nie
związuje nam rąk. Doradzamy spółdzielniom, systematycznie przeprowadzamy
obowiązkową fachową lustrację i podpowiadamy, co można zrobić, by poprawić
wyniki.
Pod względem wyglądu sklepów
i obsługi nadrabiamy stracony czas. Niektórzy radzą nam ucieczkę do przodu.
Niestety na to potrzeba kapitału, a nam
niechętnie banki dają kredyty na dobrych
warunkach. Nie wiemy, skąd konkurencja
ma taki kapitał, by otwierać po 300 sklepów rocznie. Nas na to nie stać, ale zyski
inwestujemy w rozwój.
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statnio coraz częściej mówi
się i pisze o marce „Społem”.
W rankingu „Rzeczpospolitej”
najcenniejszych i najmocniejszych
polskich marek w 2013 r. marka „Społem”, według mocy marek, znalazła
się na 13. pozycji, zaś według wartości
– na 24. pozycji wśród 330 polskich
marek. Mało jednak kto wie, że początek marce „Społem” dało, nieistniejące
już dziś, czasopismo „Społem”. Było
to najstarsze czasopismo spółdzielcze
i jedno z najstarszych czasopism w Polsce, którego pierwszy numer ukazał się
6 października 1906 r. w Warszawie.
Kiedy w 2006 r. przypadł jubileusz
100-lecia wydania pierwszego numeru
czasopisma „Społem” i 100-lecia znaku
„Społem”, Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców „Społem”
pismo „Społem” zlikwidował.
Chyba nie była to tylko ironia losu,
by po wieku istnienia i owocnej działalności, w roku znaczącego jubileuszu, na skalę nie tylko krajową, pismo
przestało istnieć.
Pragniemy więc przypomnieć dzieje tego niezwykłego pisma, którego
tytuł dał początek nie tylko marce
„Społem”. Od tego tytułu wzięły również swe nazwy: krajowa organizacja
spółdzielni spożywców, nazwy poszczególnych spółdzielni, a także inne spółdzielcze podmioty.

Powstanie Towarzystwa
Kooperatystów i tygodnika
„Społem”
Po założeniu w latach 1869 – 1870
w Królestwie Polskim – w Warszawie,
Radomiu i Płocku, pierwszych stowarzyszeń spożywczych, wkrótce zaczęto
myśleć o integracji ruchu spółdzielczego.
Jednak dla spółdzielców działających na
obszarze zaboru rosyjskiego szczególnie dotkliwe były ograniczenia, hamujące swobodny rozwój spółdzielczości,
a zwłaszcza zakaz utworzenia własnego
związku – centrali , która mogłaby koordynować poczynania spółdzielni i sterować ruchem spółdzielczym.
Do 1904 r. w zaborze rosyjskim założono zaledwie około 50 stowarzyszeń
spożywczych. Po pamiętnych wydarzeniach 1905 r., kiedy rząd carski zmuszony został do wielu ustępstw, w 1906
r. możliwe stało się zorganizowanie
Towarzystwa Kooperatystów w Warszawie. Miało to ogromne znaczenie dla
rozwoju ruchu spółdzielczego w Polsce,
bowiem Towarzystwo Kooperatystów
w pierwszych latach swojej działalności
spełniało funkcję ośrodka inspirującego
i kierującego ruchem założycielskim stowarzyszeń spożywczych.

Czasopismo
„Społem”

Towarzystwo Kooperatystów powstało na bazie Sekcji Kooperatywnej Związku Stowarzyszeń Samopomocy Społecznej, założonego przez znanego pisarza
i myśliciela Edwarda Abramowskiego.
Początkowo było ono organizacją tajną.
Wśród założycieli Towarzystwa, oprócz
Edwarda Abramowskiego, byli wybitni
działacze spółdzielczy: Romuald Mielczarski i Stanisław Wojciechowski, jak
również grono inteligencji postępowej:
Antoni Natanson, Jan Dmochowski,
Leon Słupiński, Stefan Dziewulski, Stefan Żeromski, Antoni Mędrecki, dr Antoni Donimirski i dr Rafał Radziwiłłowicz.
Największym osiągnięciem Towarzystwa Kooperatystów, w początkowym konspiracyjnym okresie, było
zorganizowanie wydawania tygodnika „Społem”, poświęconego
sprawom kooperacji. Pierwszy numer pisma ukazał się w Warszawie
w dniu 6 października 1906 r. – na
miesiąc przed legalizacją Towarzystwa. Założycielami pisma byli:
Edward Abramowski, Romuald
Mielczarski, dr Rafał Radziwiłłowicz i Stanisław Wojciechowski
– inicjatorzy, organizatorzy i redaktorzy periodyku. Redaktorem
i wydawcą pierwszego numeru
„Społem” był dr Rafał Radziwiłowicz, lekarz psychiatra i przyszły
profesor UW, a kierownikiem literackim – Stanisław Wojciechowski, późniejszy prezydent RP.
Pierwszy numer tygodnika
„Społem” zawierał winietkę tytułową „Społem!”, z wykrzyknikiem,
nieco niżej werset z „Ody do młodości”: „W szczęściu wszystkiego
są wszystkich cele”.– A. Mickiewicz, dalej – „Tygodnik, poświęcony sprawom kooperacji. Adres
redakcji i administracji: Warszawa,
Wspólna 79”.
Ojcowie założyciele czasopisma, w artykule wstępnym od redakcji, zwrócili się do czytelników
następująco: „Chcemy torować
drogę planowej i systematycznej
działalności na leżącym odłogiem polu
i najpilniejszą naszą potrzebą jest wyszukanie współpracowników i czytelników,
z którymi moglibyśmy się razem kształcić i zakładać trwałe podwaliny polskiego ruchu spółdzielczego. Pismo nasze
jest niezależne i tylko tej sprawie służyć
będzie”.
Pomysłodawcą jego nazwy był Stefan
Żeromski, jeden z największych twórców
prozy polskiej – blisko współpracujący
z Towarzystwem Kooperatystów.
Z pomysłem Stefana Żeromskiego na
tytuł czasopisma wiąże się odwołanie do
staropolskiego zawołania „społem” – razem, czyli wspólnej działalności, której
nadrzędnym celem
jest wspólne dobro.
Sądzić należy, że nazwa „Społem” wzięła się z propagowanej
przez spółdzielców
idei współdziałania,
a jednocześnie z faktu, iż budziła i jednoczyła siły polskiego
narodu.
Założyciele czasopisma „Społem”
w jasno wyłożonym
jego programie zapowiedzieli: „W prowadzeniu naszego
tygodnika trzymać
się będziemy ściśle zasady: wiedza
z praktyką. Obok
artykułów wyjaśniających ekonomiczne,
społeczne i etyczne
znaczenie kooperacji
… najpoważniejszy
dział pisma stanowić będą wskazówki
i rady praktyczne dla
członków i kierowników wielkich zrzeszeń spółdzielczych,
a więc: jak zakładać
takie stowarzyszenia, wzorowe ustawy, odnośne prawodawstwo i droga
wyjednywania za-

twierdzenia władz, przepisy wewnętrzne
i instrukcyjne dla zarządów i urzędników,
sprawy zakupów, prowadzenia ksiąg rachunkowych, magazynów, sklepów, układania sprawozdań, kontroli, organizacja
wspólnych ajencji i składów hurtowych,
zadania zgromadzeń ogólnych, porządek
prowadzenia obrad i wyborów, programy
zajęć dla kółek wychowawczych przy
kooperatywach i w ogóle wszystko to,
czego potrzebę wykaże życie”.
Czasopismo „Społem” spełniało więc
rolę ideową, integracyjną, propagandową
i instruktażową, dawało wzory najlepszej
pracy, starało się wskazywać spółdzielniom kierunki rozwoju. Tylko w latach

1906-1907 powstało w Królestwie Polskim około 500 stowarzyszeń spożywczych w miastach i na wsiach.

Pismo „Społem”
uczestnikiem przemian
Znawcy przedmiotu przypuszczają,
bądź nawet twierdzą , że już w samym
założeniu czasopismo „Społem” miało
pełnić nie tylko swą naturalną funkcję
prasowego informatora, doradcy, pomocnika, krzewiciela zasad kooperatyzmu,
ale również rolę nie istniejącej jeszcze,
a tak potrzebnej nadbudowy organizacyjnej spółdzielni. Wypełniając tę zastępczą
rolę, redakcja „Społem” piórami swych
najwybitniejszych publicystów walczyła
o utworzenie takiej centrali, doprowadzając po pierwszych już latach nieprzerwanej kampanii do sukcesu: zwołania
w dniach 27-31 października 1908 r.
I Krajowego Zjazdu Stowarzyszeń Spożywczych, w którym wzięło udział 423
delegatów z 248 stowarzyszeń z terenu
zaboru rosyjskiego. Istniało już wówczas
670 stowarzyszeń spożywczych.
Zjazd powołał do życia Biuro Informacyjne przy Towarzystwie Kooperatystów,
jako ogólnokrajową organizację spółdzielczą. Biuro to, do czasu powstania
związku, miało pełnić funkcje hurtowni
dla stowarzyszeń oraz rozpocząć prace
związane z legalizacją związku, a także
miało prowadzić działalność rewizyjną
i wychowawczą w stowarzyszeniach. Na
sekretarzy Biura Informacyjnego zostali
powołani znani działacze spółdzielczy:
Romuald Mielczarski i Stanisław Wojciechowski. Pierwszy kierował wydziałem
gospodarczym, a drugi – organizacyjnopropagandowym. Czasopismo „Społem”
uznane zostało wówczas za organ ruchu
spółdzielczego.
Starania o legalizację związku doprowadziły do zatwierdzenia w dniu 18
stycznia 1911 r. przez Ministra Spraw
Wewnętrznych Cesarstwa Rosyjskiego
w Petersburgu statutu związku o nazwie:
Warszawski Związek Stowarzyszeń Spożywczych w Warszawie z terenem działalności na Królestwo Kongresowe (na
przymiotnik „Polski” władze carskie się
nie zgodziły).

W 1915 r. Stefan Żeromski podczas
swego odczytu w Zakopanem, który
został później wydrukowany w książce „Sen o szpadzie i sen o chlebie”, tak
wspominał chwile narodzin czasopisma
„Społem” oraz rozwój spółdzielczości
spożywców: „Pośród rozgwarów roku
1905 byłem obecny w małym pokoju
na Chmielnej ulicy w Warszawie, gdzie
czterej panowie mniej wykwintnie ubrani zakładali redakcję czasopisma „Społem” z zamiarem szerzenia w kraju ruchu
kooperacyjnego.
Dzisiaj – ci sami jegomoście mają
poza sobą ogromne społeczne zjawisko,
kilkaset zorganizowanych kooperatyw
spożywczych, sklepy i składnice
centralne. Mają nade wszystko zastępy fanatycznych zwolenników
wśród ludu, robotników, drobnomieszczaństwa i uświadomionej
inteligencji, to znaczy – nową zorganizowaną siłę narodową.
Nie od razu to przyszło. Tamtejsi ludzie długo się do swojej
dzisiejszej pracy przygotowywali.
Od najpospolitszego, najbardziej
nieefektownego
kłopotarstwa
sklepiku stowarzyszenia spożywczego, gdzie wypadło przeważać
pieprz, cukier i przeliczać paczki
ordynarnego tytoniu, a zarazem
umieć za pomocą wykładu przekonać i uspołecznić”.
Ci „czterej panowie mniej wykwintnie ubrani” to oczywiście:
Edward Abramowski, Romuald
Mielczarski, dr Rafał Radziwiłowicz i Stanisław Wojciechowski.
W okresie I wojny światowej
nastąpiła przerwa w wydawaniu
pisma. Po zakończeniu wojny
w pierwszym numerze „Społem”,
z 15 listopada 1918 r., wydanym
w niepodległej już Polsce, czytamy: „Nareszcie. Po wiekowej
niewoli Ojczyzna nasza otrząsa się
nareszcie całkowicie z więzów obcego panowania… Jako świadomi
kooperatyści weźmiemy również
udział w budowaniu Polski od
dołu…”. To budowanie znajduje bogaty
wyraz na łamach „Społem”.
Po zakończeniu I wojny światowej,
w lipcu 1919 r. odbył się Zjazd Warszawskiego Związku Stowarzyszeń Spożywczych, na którym nadano mu nazwę
Związek Polskich Stowarzyszeń Spożywców i swoją działalnością objął on
cały kraj.
Ruch spółdzielczości spożywców
przechodził dalsze przeobrażenia. Przeistoczeniom, jakie zachodziły w strukturze organizacyjnej spółdzielczości
spożywców, nieodłącznie towarzyszyło
czasopismo „Społem”.
W dniu 26 kwietnia 1925 r. na Zjeździe Zjednoczeniowym nastąpiło połączenie trzech ogólnokrajowych związków spółdzielni spożywców, w wyniku
czego powstał Związek Spółdzielni Spożywców Rzeczypospolitej Polskiej. Dalsza znamienna zmiana w nazwie Związku nastąpiła na Zjeździe w maju 1935 r.,
kiedy postanowiono włączyć do nazwy
Związku tytuł czasopisma „Społem”.
Tytuł bardzo już popularny w kręgach
członkowskich oraz w całym społeczeństwie i powszechnie utożsamiany z organizacją spółdzielczości spożywców. Od
1935r. jej nazwa brzmiała: „Społem”
Związek Spółdzielni Spożywców RP.
Był to ewenement w skali kraju,
a może i świata, że od nazwy czasopisma spółdzielczego „Społem” wzięły swe
nazwy: znak towarowy, krajowa organizacja spółdzielni spożywców, nazwy
poszczególnych spółdzielni, a także inne
spółdzielcze podmioty, a nie odwrotnie.
Po II wojnie światowej pierwszy numer „Społem” ukazał się w Lublinie
15 października 1944 roku. W artykule
wstępnym napisano: „Wydawnictwo
„Społem” przez pięć lat było nieczynne.
Z jakąż więc radością, z jakim uniesieniem wolności wydajemy ten pierwszy
po pięciu latach milczenia numer „Społem” ”.
Następnie w dniach 25-26 listopada
1944 r. w Lublinie odbył się Kongres
Spółdzielczy, który gromadząc delegatów z 1.069 spółdzielni, przyjął uchwałę w sprawie zjednoczenia ruchu spółdzielczego. W miejsce wielu związków
i central spółdzielczych zostały powołane

dwie centrale: „Społem” Związek Gospodarczy spółdzielni RP oraz Związek Rewizyjny Spółdzielni RP. Jednak w dniach
25-26 listopada 1947 r. II Główny Zjazd
Delegatów „Społem Związku Gospodarczego Spółdzielni RP uchwalił zasady
nowej struktury ruchu spółdzielczego
w Polsce. W wyniku tego w miejsce obu
Związków utworzono branżowe centrale spółdzielcze oraz Centralny Związek
Spółdzielczy.
Centrala Spółdzielni Spożywców
„Społem” rozpoczęła działalność od połowy 1948 r., a w grudniu 1949 r. skreślono z nazwy „Spolem” i przemianowano
nazwę Centrali na Związek Spółdzielni
Spożywców. Słowo „Społem” powróciło
do nazwy Związku dopiero w maju 1957
roku.
Zmiany ustrojowe po 1989 r. przyniosły ustawę z 20 stycznia 1990 r.
o zmianach w organizacji i działalności
spółdzielczości, którą administracyjnie
zlikwidowano wszystkie związki spółdzielcze. Po tym nastąpił trudny okres
w działalności spółdzielni spożywców
„Społem”. Czasopismo „Społem” przestało się ukazywać. Jednak założony
przez przedstawicieli 122 spółdzielni
spożywców na Zjeździe Założycielskim
w Warszawie w dniach 11-12 grudnia
1991 r. Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców „Społem”,
w 1992 r. reaktywował wydawanie miesięcznika „Społem”.
Zespół redakcyjny pisał wówczas: „
– Witamy i zapraszamy do współpracy!
Ten pierwszy po długiej przerwie numer czasopisma „Społem” jest zarazem
pierwszym numerem w nowej formule;
miesięcznika spółdzielcy-menedżera…
Ale dopiero przy współudziale wszystkich spółdzielni, które przekażą Redakcji sygnały o tym, co warto pokazać,
a z czym są największe problemy, możliwe będzie redagowanie miesięcznika
naprawdę cennego dla Czytelników.”
Kiedy w 2006 r. przypadł jubileusz
100-lecia wydania pierwszego numeru
czasopisma „Społem” i 100-lecia znaku
„Społem”, którego początek dało mu to
czasopismo, Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców „Społem”
pismo „Społem” zlikwidował. Ukazało
się wtedy jedynie Specjalne Wydanie Jubileuszowe „Społem”.

Zawsze wierni
spółdzielniom
Pismo „Społem” starało się sprostać
czytelniczym potrzebom, rosnącym wymaganiom i wyzwaniom, jakie niosły
z sobą zmieniające się czasy i epoki.
Jako tygodnik czy miesięcznik, dekadowiec czy dwutygodnik, ukazujący
się raz w skromniejszej, innym razem
w bogatszej szacie graficznej, podlegający zmianom co do formatu, objętości,
kształtu winiety tytułowej, kierowany
i redagowany przez wymieniające się zespoły redakcyjne, adresowany do wciąż
nowych generacji czytelników – zawsze
był wierny koncepcjom i zasadom, jasno wyłożonym w programie czasopisma,
opracowanym przez jego wielkich założycieli.
Kiedy oddamy się lekturze archiwalnych roczników czasopisma, przekonamy
się, że zasada łączenia wiedzy i praktyki
w kształtowaniu oblicza i treści pisma
była przestrzegana przez wszystkie kolejne zespoły i kolegia redakcyjne – i to
niezależnie od tego, w jakich czasach,
systemach
społeczno-gospodarczych,
strukturach
wewnątrzspółdzielczych
przyszło im wypełniać odpowiedzialne
redaktorskie funkcje.
W pierwszych latach swego istnienia
publicystyka „Społem” szczególnie wiele miejsca poświęcała argumentacji i agitacji na rzecz powołania Związku Stowarzyszeń Spożywczych, ale nie pomijano
tak niezmiernie ważnej sprawy, jak konieczność powołania własnej hurtowni
spółdzielczej. Równolegle była też rozmaitość publikacji, charakteryzujących
doktrynę spółdzielczości, jej ideowe programy, rozważania o spółdzielczym neuDokończenie na str. 5
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145-lecie Spółdzielczości Spożywców

Rok Rapackiego

List Komisji Historycznej WSS
Komisja Historyczna Warszawskiej
Spółdzielczości Spożywców
Warszawa, dnia 6 lutego 2014 r.
Rada Nadzorcza i Zarząd
Krajowego Związku
Rewizyjnego
Spółdzielni Spożywców
„Społem”
ul. Grażyny 13/15,
Warszawa
Komisja Historyczna Warszawskiej
Spółdzielczości Spożywców ponownie
zwraca się z uprzejmą prośbą i wnioskiem o nadanie imienia Mariana Rapackiego jednej z sal konferencyjnych
w gmachu Krajowego Związku przy ul.
Grażyny 13/15 lub ufundowanie tablicy
pamiątkowej poświęconej Marianowi
Rapackiemu i umieszczenie jej w tymże
gmachu.
Na poprzednią naszą prośbę i wniosek
z dnia 6 października 2009 r., skierowane do Rady Nadzorczej i Zarządu Krajowego Związku, do dnia dzisiejszego nie
otrzymaliśmy odpowiedzi.
W dniu 7 lutego 2014 r. minie 130.
rocznica urodzin, a 16 września 2014 r.
minie 70. rocznica śmierci Mariana Rapackiego (1884-1944), wybitnego teoretyka spółdzielczości, działacza polskiego
i międzynarodowego ruchu spółdzielczego, prezesa Zarządu „Społem” Związku
Spółdzielni Spożywców RP, prezesa
Zarządu Banku „Społem” oraz członka
Zarządu Międzynarodowego Związku
Spółdzielczego i Kawalera Krzyża Niepodległości z Mieczami.
Rocznice te dają okazję do przypomnienia i uhonorowania tego, niemal
całkowicie dzisiaj zapomnianego, niezwykłego Człowieka, twórcy potęgi
„Społem” w II RP.
Dotychczas jedynie w 100. rocznicę
urodzin Mariana Rapackiego, w dniu 7
lutego 1984 roku, ówczesna Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców „Społem”
w Sieradzu uczciła pamięć swojego wielkiego Rodaka, Syna ziemi sieradzkiej,
organizując uroczystą sesję poświęconą
jego pamięci i odsłaniając tablicę pamiątkową na domu przy ul. Dominikańskiej 1
– siedzibie władz WSS. Wówczas również jedną z ulic miasta nazwano jego
imieniem i nazwiskiem.
Prezes M. Rapacki reprezentował nieprzeciętny i rzadko spotykany typ działacza twórczego i społecznika. Za czasów
jego prezesury nastąpiło gospodarcze
umocnienie związku. Związane to było
nie tylko z popieranym przez M. Rapackiego procesem integracji spółdziel-

czości spożywców (włączenie w jeden
związek różnych odłamów spółdzielczości spożywców), lecz także z rozwojem
działalności gospodarczej związku. Powstawały wówczas liczne związkowe
hurtownie, zakłady wytwórcze, działał
bank spółdzielczy itd.
Prezes M. Rapacki uczestniczył też
w różnych pracach Międzynarodowego
Związku Spółdzielczego, początkowo
jako członek Centralnego Komitetu,
a później jako członek Zarządu. Wykładał spółdzielczość w Szkole Głównej
Handlowej, był członkiem Rady Banku
Polskiego, przewodniczącym Zarządu
Banku „Społem”, członkiem Rady Naukowej Spółdzielczego Instytutu Naukowego i Towarzystwa Kooperatystów oraz
autorem licznych artykułów i broszur na
tematy spółdzielcze.
„Program gospodarczy spółdzielni
spożywców” z 1936 r., zwany „Programem Rapackiego” był swoistym wyrazem prężności ówczesnego „Społem”
i jego związku, ale także prężności rzesz
członkowskich, wśród których prezes M.
Rapacki, dzięki swym wysokim kwalifikacjom, bezinteresowności w postępowaniu, rozległej wiedzy, zdolnościom
organizacyjnym i charyzmatycznym cechom charakteru, cieszył się ogromnym
autorytetem, podobnie – w środowiskach
działaczy politycznych i społecznych.
Prezes Marian Rapacki stał się faktycznym przywódcą całego polskiego ruchu
spółdzielczego.
Prezes M. Rapacki i naczelne kierownictwo związku „Społem” odegrali niebagatelną rolę w przygotowaniach kraju
do zaopatrzenia w żywność na wypadek
działań wojennych.
Po wybuchu II wojny światowej,
gdy Niemcy zbliżali się do Warszawy, prezydent miasta Stefan Starzyński zwrócił się do „Społem” z prośbą
o zorganizowanie Miejskiego Zakładu
Aprowizacyjnego. Prezes Marian Rapacki zawiesił wtedy formalnie funkcjonowanie centrali „Społem”, a zespół
jej pracowników oddał do dyspozycji
S. Starzyńskiego.
Miejski Zakład Aprowizacyjny znajdował się w gmachu magistratu przy ul.
Hipotecznej, a centrala „Społem” przy ul.
Grażyny na Mokotowie. Marian Rapacki
wraz ze Stanisławem Dipplem – kierownikiem Działu Ogólnego MZA, odbywali
częste wędrówki na odprawy do urzędującego w ratuszu Stefana Starzyńskiego.
Według relacji świadków M. Rapacki
w tych trudnych czasach wyróżniał się
ogromnym męstwem i pełną poświęcenia
postawą. Nie reagował ani na obstrzał,
ani na naloty, a do schronu w ogóle nie

Czasopismo „Społem”
Dokończenie ze str. 4

tralizmie, materiały o doświadczeniach
kooperatyzmu w innych krajach Europy
i wiele, wiele informacji, wskazówek,
praktycznych porad itp.
W międzywojennym dwudziestoleciu było miejsce również na publikacje dotyczące spraw ogólniejszych,
społecznych, spraw wsi, szkoły, bezrobocia, walki z kartelami itd. A pisali
autorzy wybitni, m.in.: Marian Rapacki,
Józef Jasiński, Stanisław Dippel, Józef
Dominko, Franciszek Dąbrowski i pisarze, jak Maria Dąbrowska i poeci, jak
Edward Szymański i Konstanty Ildefons
Gałczyński.
Nie sposób nie wspomnieć jego redaktorów, jako że wśród nich nie brakowało znanych osobistości. Oto ich nazwiska odnotowane tylko na przestrzeni
lat 1906-1939: dr Rafał Radziwiłłowicz,
Stanisław Wojciechowski, Romuald
Mielczarski, dr Maria Orsetti, Jan Wolski, Marian Rapacki, Stanisław Dąbrowski, Bolesław Przegaliński, Stanisław
Dippel, Stanisław Thugutt oraz Tadeusz
Janczyk.
Czasopismo „Społem” było zawsze
centralnym organem Związku „Społem”,
ale nie było jedynym pismem przezeń
wydawanym. Związek w czasach prezesury Mariana Rapackiego prowadził ożywioną działalność wydawniczą i w różnych okresach wydawał jeszcze kilka
innych czasopism. Wśród nich popularny tygodnik „Spólnota”, przeznaczony
dla szerokiego aktywu spółdzielczego
i mający charakter propagandowy. Jego
nakład w 1939 r. wynosił 60 tysięcy eg-

schodził. Za swą bohaterską i pełną poświęceń pracę w tym okresie został przez
prezydenta Warszawy odznaczony Krzyżem Niepodległości z Mieczami. Było to
jedyne odznaczenie jakie w życiu przyjął.
Lata okupacji były dla prezesa M.
Rapackiego i pozostałych członków Zarządu „Społem” okresem intensywnej
działalności konspiracyjnej w ramach
zezwolonej przez okupanta legalnej
działalności. Prezes M. Rapacki, niezwykle ceniony przez ludzi Polski Podziemnej, z którymi posiadał rozliczne
kontakty, stał się również uznanym
przywódcą całego ruchu spółdzielczego w okresie okupacji. Znane są jego
ogromne zasługi w ratowaniu Polaków,
zwłaszcza młodzieży, przed wywózką
na roboty do Rzeszy, w zatrudnianiu
w „Społem” tzw. spalonych działaczy
podziemia, w ratowaniu dzieci z Zamojszczyzny, we wspomaganiu antyhitlerowskiej partyzantki i w ukrywaniu Żydów.
Jak bardzo był ceniony w politycznych organizacjach konspiracyjnych
świadczy m.in. fakt, że w 1943 r. nielegalne Stronnictwo Ludowe „ROCH”
wysunęło jego kandydaturę na delegata
londyńskiego rządu emigracyjnego na
kraj, co oznaczało faktycznie – funkcję
podziemnego wicepremiera.
Kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie prezes M. Rapacki cały aparat aprowizacyjny „Społem” przekazał na potrzeby walczącej stolicy. Zaangażowany bez
reszty w akcję zaopatrywania w żywność
ludności powstańczej Warszawy, zginął 16
września 1944 r. pod gruzami zbombardowanego domu przy ul. Puławskiej 128,
w trakcie pełnienia swych obowiązków
służbowych. Jego uroczysty pogrzeb odbył
się dopiero 12 kwietnia 1945 r. na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
W latach powojennych wiele z teoretycznych myśli M. Rapackiego, zwłaszcza zawartych w jego „Programie
gospodarczym spółdzielczości spożywców” z 1936 r. i w opracowanym przez
niego w okresie okupacji „Programie
spółdzielczości polskiej”, znalazło
swoje odzwierciedlenie w praktycznej
działalności polskiego ruchu spółdzielczego.
Uhonorowanie prezesa Mariana Rapackiego będzie hołdem oddanym wszystkim spółdzielcom, którzy oddali życie za
Ojczyznę.
Ze spółdzielczym pozdrowieniem
Przewodnicząca Komisji Historycznej
Bolesława Rużalska

łemowską organizację, jej zmagania
o miejsce i pozycję w systemie społeczno-gospodarczym kraju, o jej samorządny
charakter, jej wielkie kampanie gospodarcze, inwestycyjne, modernizacyjne, produkcyjne i zaopatrzeniowe, które w różnych latach wywierały znaczący wpływ
na stan rynku wewnętrznego.
Kazimierz E. Bendkowski

zemplarzy, co w owym czasie było nakładem bardzo wysokim. Związek wydawał
również fachowy miesięcznik „Sprzedawca Spółdzielczy”, przeznaczony dla
pracowników sklepowych. Poruszano
w nim głównie zagadnienia związane
z towaroznawstwem i techniką sprzedaży. Inny miesięcznik, pod tytułem „Młody Spółdzielca”, przeznaczony był dla
młodzieży i poruszał przede wszystkim
sprawy spółdzielczości uczniowskiej.
Niepodobna pokusić się o jakąś syntezę działalności czasopisma „Społem”
w okresie Polski Ludowej. Utrwalono
w nim drukiem chyba wszystkie bez
wyjątku problemy, jakie nurtowały spo-

potkanie z drem Grzegorzem Abramkiem, wiceprezesem Związku
Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej, które odbyło się na forum Klubu Działaczy Spółdzielczych, nie mogło
zgromadzonych natchnąć optymizmem.
Prelegent, po krytycznym omówieniu
licznych zmian, jakie zaproponowano
w kilku wersjach projektu nowego prawa spółdzielczego, stwierdził m.in., że:
„bez względu na proweniencję polityczną,
nasi pomysłodawcy nie mają żadnej spójnej, konkretnej propozycji, ani żadnego
konkretnego pomysłu, jak ukształtować
sytuację spółdzielczości, zwłaszcza mieszkaniowej”. Jego zdaniem proponowane

PiS, by za «normę» przyjąć obligatoryjne dodawanie do porządku obrad poprawek bądź
projektów uchwał, przedstawionych przez
członków spółdzielni, „niezależnie od wartości merytorycznej takich wniosków”. Ponadto rezygnuje się tu z obowiązku zgłaszania
projektów uchwał przez grupę co najmniej
dziesięciu członków spółdzielni, bo teraz taki
projekt mógłby zgłosić każdy członek….”Tak
więc – komentuje dr G. Abramek – prawa jednostki są stawiane wyżej niż prawa korporacji.
A jeżeli mam możliwość zgłosić poprawki, co
mi szkodzi zgłosić ich tysiąc. One wcale nie
muszą być szczególnie mądre, nie muszą być
poprawne, ale na pewno muszą zostać przegłosowane !”
«Dosyć ciekawe» są też ewentualne regulacje, dotyczące spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, które ukazują, że

koncepcje „ są skrajne i «rozjeżdżają się
w różnych kierunkach» - od utrzymania
status quo, czyli obecnego stanu rzeczy,
poprzez powolną likwidację, po jej wersję
szybką i drastyczną” .
Nie brakuje tam również propozycji wręcz
kuriozalnych, takich jak np. postulat zakazu
członkostwa dla pracowników spółdzielni
(gdzie wnioskodawca zdaje się nie wiedzieć,
że istnieją chociażby, w naszym kraju, spółdzielnie pracy), czy propozycja posłów PO,
zawarta w druku nr 819, zastąpienia walnego
zgromadzenia (bądź zgromadzenia przedstawicieli) w spółdzielniach liczących ponad
pięciuset członków….tajnym głosowaniem
w trybie wyborczym. Łączyłoby się to chociażby. z koniecznością : jego przeprowadzenia w dniu ustawowo wolnym od pracy,
powołaniem komisji wyborczych, czy ustaleniem tzw. progu wyborczego (np. 30 proc.
uprawnionych), dopiero po którego przekroczeniu głosowanie jest uznawane za ważne
itp.
Zdaniem dra G. Abramka «prawdziwą»
genezą znakomitej części proponowanych
zmian jest przekonanie wielu polityków
o tym, że ( sic!) „przez społeczeństwo będzie «dobrze widziane» wzięcie w ten sposób jednostki «w obronę» przed korporacją”.
W omawianych przez prelegenta projektach
przepisów znalazły się również takie «puste
stwierdzenia>, jak np. dotyczące nieważności
uchwał, jeżeli są one niezgodne z obowiązującym prawem – o czym przecież doskonale
wie każdy przeciętny uczeń gimnazjum. Natomiast novum, o nieprzewidywalnych obecnie skutkach, może się stać projekt zmiany
zasad lustracji – zdaniem dra G. Abramka .
W miejsce istniejących teraz związków
rewizyjnych, przy Krajowej Radzie Spółdzielczej miała by powstać Komisja Nadzoru
Lustracyjnego (21 osobowa – lecz KRS mogła by powołać tylko 6 z jej członków). Ta
Komisja miałaby nadawać uprawnienia lustracyjne, po pozytywnym zdaniu egzaminu
przez kandydata i prowadzić rejestr lustratorów. W związku z bardzo dużą konkurencją na
rynku, jakość usług w tym zakresie już spadła
drastycznie. „ Dlatego nie podejrzewam – powiedział dalej prelegent – żeby taka lustracja
była merytorycznie bardziej poprawna i stojąca na wyższym poziomie, aniżeli przeprowadzane obecnie przez związki rewizyjne”.
Jeżeli chodzi o projekt zawarty w druku nr
515, dotyczący możliwości łączenia udziałów
(przede wszystkim chodzi tu o spółdzielnie
mieszkaniowe) w sposób dobrowolny, to wymagane jest podjęcie uchwały w tym zakresie
bezwzględną większością głosów, w obecności więcej, aniżeli połowy uprawnionych
do głosowania – co jest «z góry» warunkiem
niemożliwym do spełnienia w sytuacji, gdy
frekwencja na zebraniach wyborczych wynosi średnio 4 -4,5 proc. uprawnionych.
Jak dowcip brzmi natomiast propozycja

pomysłodawcy nie znają w ogóle charakteru
tego prawa. „W przypadku śmierci jednego
z małżonków – zapisano w projekcie- którego
spółdzielcze prawo do lokalu przysługiwało
wspólnie z drugim, prawo do lokalu przysługuje pozostałemu. Przeprowadzenie postępowania spadkowego w stosunku do tego lokalu
nie jest obowiązkowe…” Taka zasada jest,
owszem, stosowana od lat, jeśli chodzi o lokale lokatorskie- ale nie o własnościowe!
Jak to się ma w stosunku do obowiązującego Kodeksu prawa cywilnego? Jak to
się ma w stosunku do ograniczonych praw
rzeczowych i dziedziczenia, jeżeli coś jest
przedmiotem obrotu? Jeżeli może być dziedziczone, to może być sprzedane, może być
też kupione…
Po rzeczowym i nie pozbawionym ironii
«rozprawieniu się» z zasadniczą tematyką
prelekcji (czego przykłady przytoczyłem powyżej), dr Grzegorz Abramek odpowiedział na
liczne pytania padające z sali, m.in. o możliwość zastosowania, w sporach pomiędzy spółdzielnią i spółdzielcą, arbitrażu Krajowej Rady
Spółdzielczej, poprzedzającego ewentualne
postępowanie sądowe. Prelegent bez ogródek
stwierdził, że uważa, iż byłoby to niemożliwe
„ze względu na sprawdzoną niechęć członków
spółdzielni do takich rozwiązań”.
Pytany o opinię dotyczącą przyszłości
spółdzielczości polskiej stwierdził, że „widzi ją czarno”. Wyraził mniemanie, że ze
względu na tzw. kalendarz wyborczy kwestia
uchwalenia nowego prawa spółdzielczego
znowu „zostanie odepchnięta w przyszłość”.
I tak kolejnym rządzącym nie uda się «wykończyć» naszej spółdzielczości. Ale zapewne uda się to któremuś z następnych rządów,
i łatwo przewidzieć, że spółdzielczość mieszkaniowa zostanie wtedy, jako pierwsza, «potraktowana ze szczególną troską».
Ale główną winą za istniejący stan rzeczy dr G. Abramek obciąża nie tylko działaczy, lecz przede wszystkim «szeregowych»
członków spółdzielni, których ogół „zupełnie
nie przejawia rzeczywistego zainteresowania teraźniejszością, przyszłością, życiem
i aktualną kondycją spółdzielni, do których
przynależą”. Odwołał się tu do doświadczeń
spółdzielczości mieszkaniowej i np. faktu, że
w walnym zgromadzeniu jednej z warszawskich spółdzielni, formalnie posiadającej prawie 18 tys. członków, zazwyczaj uczestniczy
ich zaledwie ok. 550. Jego zdaniem byt spółdzielczości jest, niestety, już związany ”tylko
z kwestią upływu czasu”.
Tak więc jedynym cieplejszym akcentem
tego spotkania, które ze zwykłą swadą i taktem
poprowadził prezes Klubu Działaczy Spółdzielczych Bogdan Augustyn, była zapowiedź
kol. dra Jana Kucharczyka, że na każdym z zebrań wygłosi krótką pogadankę na temat aktualnych, czyli związanych także z porą roku,
kanonów „naprawdę” zdrowego żywienia.
Cezary Bunikiewicz

Klub Działaczy Spółdzielczych
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ak pisał 10 lutego portalspozywczy.pl, wielu operatorów sieci
handlowych, poszukując na rynku idealnego formatu, który miałby
największy potencjał rozwoju, podąża
w kierunku sklepu typu supermarketowego, o średniej wielkości powierzchni
handlowej. Dotyczy to zarówno sieci
dyskontowych, operatorów hipermarketów, jak i sklepów convinience.
– Wiele sieci handlowych, poszukuje
swego rodzaju „złotego środka” na polskim rynku handlowym. Takim konceptem, do którego wszyscy dążą, wydaje się
być supermarket o powierzchni 500 mkw.
i więcej, w dobrej lokalizacji, blisko

(Auchan – red.), Tesco, E.Leclerc czy
Carrefour Express.
Wszyscy gracze właśnie w tym miejscu szukają możliwości ekspansji – mówi
Piotr Grauer. Konsekwencją takiej strategii jest między innymi to, iż nie ma już
praktycznie na polskim rynku typowej
sieci hard dyskontowej, zaś Aldi, który
mógłby za taki koncept uchodzić, nie odniósł na polskim rynku sukcesu. – Dzisiaj
sieci, które umownie nazywamy dyskontami, są raczej supermarketami z dużym
udziałem marki własnej w asortymencie.
Jednocześnie każda z sieci klasyfikowanych u nas jako „dyskonty” próbuje znaleźć własną drogę i odróżnić się od konkurencji – zauważa dyrektor KPMG.
Jedną z firm, której ta strategia przyniosła rynkowy sukces, jest sieć Biedronka,
która jest niezwykle elastyczna, umie do-

portalspozywczy.pl Luis Amaral, prezes
i główny udziałowiec giełdowej Grupy
Eurocash.
Nasz kierunek rozwoju nie zmienia
się. Głównym celem jest zapewnienie
konkurencyjności handlu tradycyjnego. Będzie to możliwe tylko wtedy, jeśli
stworzymy jako hurtownik i partner małych i średnich sklepów przeciwwagę dla
sieci dyskontów. Przeciwwagę w sensie
skali działania, siły zakupów, poziomu
kosztów i efektywności całego łańcucha
dostaw – mówi w wywiadzie dla serwisu
portalspozywczy.pl Luis Amaral, do którego należy prawie 44 proc. akcji Eurocash.
Podkreśla, że handel tradycyjny, mimo
trudności jakie przechodził jeszcze kilka
lat temu, ma w Polsce przed sobą przyszłość. – Jeszcze 5-6 lat temu większość

klienta. Co ciekawe, wielu operatorów
zmierza do tego „idealnego konceptu”
wychodząc z różnych miejsc zajmowanych dziś rynku – mówi w rozmowie z
serwisem portalspozywczy.pl Piotr Grauer, dyrektor w KPMG.
Jako przykład podaje Biedronkę, która
od konceptu hard dyskontu przeszła ewolucję w kierunku supermarketu z dużym
udziałem marki własnej w asortymencie.
Teraz otwiera coraz mniejsze sklepy, które pozwolą jej wejść w lokalizacje, jakie
dotąd były poza jej zasięgiem i jeszcze
bardziej zbliżyć się do klienta.
– Z innego punktu rynku wychodzi
spółka Żabka Polska z konceptem Freshmarket, a z jeszcze innego Piotr i Paweł,
który przeszedł od delikatesów z szerokim asortymentem premium na małej
powierzchni do konceptu supermarketu i rozwija asortyment marki własnej,
oferując coraz bardziej przystępne ceny.
I na koniec warto zwrócić uwagę na sieci hipermarketów, które coraz bardziej
stawiają na mniejsze formaty, m.in. supermarkety osiedlowe – Simply Market

stosować swój koncept sklepu nie tylko do
sytuacji na rynku i potrzeb konsumentów,
ale także każdej indywidualnej lokalizacji.
– Biedronki można znaleźć nie tylko na
osiedlach, ale także jako najemców centrów handlowych czy części usługowych
ekskluzywnych osiedli, np. Platinium Towers w Warszawie.
Biedronka pojawi się wszędzie tam,
gdzie jest klient. Lidl stara się dość sztywno trzymać pewnego formatu, ale próbuje
się odróżnić, stawiając na akcje tematyczne, sezonową ofertę czy orientalne
produkty. Klient lubi być zaskakiwany
nowościami, a Lidl potrafił go zaskoczyć
i odniósł sukces, dzisiaj ma ponad 500
sklepów – ocenia Piotr Grauer.
Ten sam jednak portalspozywczy.
pl  11 lutego napisał, że prezes Grupy Eurocash twierdzi: Handel tradycyjny ma w
Polsce przyszłość. Wizja rozwoju Grupy
Eurocash w perspektywie do 2020 roku
nie zmienia się i głównym celem jest zapewnienie konkurencyjności handlu tradycyjnego. Handel ten ma w Polsce przyszłość – mówi w wywiadzie dla serwisu

uważała, że handel tradycyjny zniknie z
rynku, przytłoczony szybkim rozwojem
sklepów wielkoformatowych. Dziś jest
zupełnie inaczej – powróciło przekonanie, że handel tradycyjny w Polsce ma
przyszłość. Uwierzyli w to również sami
właściciele niezależnych sklepów, którzy
widzą dla siebie miejsce i nie boją się już,
że zostaną wypchnięci z rynku przez hipermarket czy dyskont – mówi Amaral.
– Dzieje się tak w dużej mierze
dlatego, że przez ostatnie 10 lat Eurocash
nieustannie inwestował w rozwój swoich
klientów i fundamenty tego rynku. Śmiało mogę powiedzieć, że byliśmy jedyni na
rynku, którzy zrobili to na tak dużą skalę,
konsekwentnie wierząc w rozwój handlu
tradycyjnego – dodaje.
– Oczywiście działamy na rynku, w
otoczeniu, a więc mówimy o niekończącym się procesie. Musimy się ciągle
rozwijać jako Eurocash, bo tylko w ten
sposób możemy ochronić małe i średnie
sklepy przed dyskontami i zapewnić im
konkurencyjność – podkreśla.
Opr.red.

HANDEL 2014

Ważne projekty J

o raz pierwszy w historii Urzędu, dwa główne dokumenty
wyznaczające priorytety rządu
na najbliższe 5 lat w ochronie konkurencji i konsumentów zostały przygotowane razem. – Połączenie polityki
antymonopolowej oraz zagadnień
konsumenckich pozwoli osiągnąć
efekt synergii. W praktyce każde podejmowane działanie przez Urząd
będzie uwzględniać oba aspekty, dzięki czemu możliwa będzie skuteczna
ochrona najsłabszych uczestników
rynku. To nowe podejście. Dokumenty zostały opracowane jednocześnie,
zostaną równolegle wdrożone i będą
obowiązywać w tym samym okresie
– zapowiada Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, p.o. prezesa UOKiK.
Zakończenie przez Urząd prac nad
nowymi strategiami oznacza, że rozpoczyna się kolejny etap – konsultacje
międzyresortowe i społeczne. Ostatecznie dokumenty zostaną przyjęte przez
rząd.

Polityka konsumencka
na lata 2014-2018
1165 decyzji stwierdzających naruszenie zbiorowych interesów konsumentów – to efekt prac Urzędu w czasie obowiązywania mijającej Polityki
konsumenckiej. W najbliższych latach
siódmy program rządowy stawia przede wszystkim na zwiększenie wiedzy
o zachowaniach rynkowych konsumentów i problemach, które ich spotykają.
Informacji mają dostarczyć cykliczne
badania socjologiczne, mające pomóc
w określeniu sektorów rynku, w których
konsumenci mają trudności z dochodzeniem swoich praw. Przyspieszy to identyfikowanie zagrożeń wymagających
natychmiastowych interwencji.
Do 2018 roku muszą zostać wzmocnione alternatywne metody rozstrzygania sporów między konsumentami
i przedsiębiorcami, takie jak: mediacja
czy sądownictwo polubowne. Przyjęta
w ubiegłym roku dyrektywa Parlamentu
Europejskiego zakłada utworzenie we
wszystkich państwach Unii Europejskiej
jednolitego systemu pozasądowego rozstrzygania sporów (ADR). Dużym udogodnieniem dla konsumentów będzie
także internetowy system rozstrzygania
sporów (ODR), dzięki któremu polubowne rozstrzyganie konfliktów stanie
się szybsze niż obecnie.
Strategie zakładają również wprowadzenie prawnych ułatwień w dochodzeniu roszczeń przez konsumentów
poszkodowanych przez naruszenia konkurencji. Tzw. tryb prywatnoprawny
egzekwowania roszczeń jest obecnie
przedmiotem prac Parlamentu Europejskiego i Rady. Jeśli w UE ujednolicone
zostaną zasady egzekwowania prawa
konkurencji na drodze prywatnoprawnej
– poszkodowani na skutek antykonkurencyjnych praktyk będą mogli dochodzić swoich praw na podobnych zasadach w całej Unii.

Polityka konkurencji
na lata 2014-2018
W ciągu ostatnich trzech lat UOKiK
wykrył 203 przypadki nadużywania
pozycji dominującej oraz 78 nielegalnych porozumień. Przygotowana Polityka konkurencji wskazuje na najbliższe
pięć lat najistotniejsze kwestie dotyczące właśnie wykrywalności praktyk antymonopolowych oraz rozwoju
efektywnej konkurencji. Eliminację
niedozwolonych działań antykonkurencyjnych wspierać będzie przygotowany
w ramach nowelizacji ustawy antymonopolowej szereg narzędzi. Służyć będzie temu m.in. program leniency plus,
rozszerzający funkcjonujący obecnie
program współpracy z urzędem przewidziany specjalnie dla skruszonych
uczestników wielu niedozwolonych
porozumień. Urząd dodatkowo obniży
kary finansowe tym, którzy zdecydują
się ujawnić informacje na temat kolejnej
zmowy, której byli uczestnikami.
Priorytetem jest zwiększanie skuteczności zwalczania zmów przetargowych.
UOKiK proponuje podniesienie poziomu ich wykrywania poprzez rozwijanie
programu screeningowego opartego na
narzędziach analitycznych, grupującego informacje o różnych przetargach
– w praktyce ułatwiającego wychwytywanie sygnałów o nieprawidłowościach.
Ważnym elementem działań prowadzących do zwiększenia wykrywalności
zmów przetargowych jest kontynuowanie rozpoczętej w ubiegłym roku współpracy z innymi służbami państwa, m.in.
ABW, CBA, Prokuraturą, Policją i NIK.
UOKiK stawia również na badania

rynku oraz opinie przedsiębiorców,
w szczególności w przypadku nadużycia pozycji przez silnych graczy rynkowych. By decyzje nakazujące zmianę
nieuczciwych praktyk przez dominantów spełniały przede wszystkim oczekiwania rynku – przewidziano specjalne
praktyczne rozwiązania. Służyć temu
będzie przede wszystkim wykorzystanie
testów rynkowych, czyli konsultowanie
przez Urząd z uczestnikami rynku – projektu orzeczenia – jeszcze przed wydaniem decyzji wobec dominanta.

Uniwersalizacja sieci

Nowelizacja ustawy
Jak podaje Polska Agencja Prasowa, wszystkie kluby poparły w lutym
w Sejmie rządowy projekt noweli ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów.
Według tego projektu usprawniającego walkę UOKiK z kartelami, przedsiębiorca sam będzie mógł się zwrócić
do UOKiK o dobrowolne poddanie się
karze w postępowaniu antymonopolowym; będzie wówczas mógł liczyć na
10-proc. obniżkę kary – taką zmianę
w rządowym projekcie, którym w tym
tygodniu zajmie się Sejm, rekomenduje
komisja gospodarki.
W wersji rządowej projektu – do dobrowolnego poddania się karze przez
przedsiębiorcę w postępowaniu antymonopolowym mogłoby dojść tylko
na wniosek prezesa UOKiK. Sejmowa
komisja gospodarki zaproponowała, by
możliwe było to również na wniosek
samego przedsiębiorcy. Jak powiedział
PAP sprawozdawca sejmowej komisji
Tadeusz Aziewicz (PO) rozwiązanie
takie postulowało środowisko przedsiębiorców.
Dobrowolne poddanie się karze – zakłada projekt – oznaczałoby, że firma
nie będzie mogła składać odwołania do
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od decyzji UOKiK o ukaraniu.
Przedsiębiorca będzie mógł jednak odstąpić od procedury dobrowolnego poddania się karze na każdym jej etapie.
Dobrowolne poddanie się karze byłoby nową procedurą, niezależną od już
istniejącego programu łagodzenia kar
– tzw. leniency. Na program ten składają
się regulacje pozwalające na odstąpienie od nałożenia kary finansowej lub jej
obniżenie w stosunku do tego przedsiębiorcy, który podjął współpracę z urzędem antymonopolowym i przedstawił
dowody na istnienie niedozwolonego
porozumienia ograniczającego konkurencję.
Ponadto w projekcie proponuje się,
aby za ograniczanie konkurencji na rynku odpowiadali, oprócz firm jako takich,
także ich szefowie. Maksymalna kara
pieniężna dla osób fizycznych miałaby
wynosić 2 mln zł. Prawo do nakładania
na „osobę zarządzającą” kary za dopuszczenie do naruszenia przez firmę zasad
konkurencji, miałby prezes UOKiK.
Projekt zakłada też nowe rozwiązania mające chronić konsumentów. Prezes UOKiK będzie mógł także ostrzegać
klientów np. przed reklamami wprowadzającymi ich w błąd jeszcze w toku
prowadzonego postępowania antymonopolowego. Ostrzeżenia mają być wydawane przez prezesa UOKiK w formie
postanowienia. Przedsiębiorca to postanowienie będzie mógł zaskarżyć, jednak
to nie wstrzyma jego wykonania do momentu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.
Według Aziewicza pozwoli to „na efektywniejsze ostrzeganie konsumentów
o występujących choćby potencjalnie
zagrożeniach na rynku”.
Przyszła ustawa ma ponadto uprościć
i skrócić procedury dotyczące połączeń
firm. Projekt wprowadza dwuetapową
procedurę rozpatrywania przez UOKiK
wniosków, w przypadku skomplikowanych koncentracji oraz skraca czas trwania postępowań w sprawie tzw. prostych
koncentracji. Obecnie we wszystkich
przypadkach stosuje się jedną procedurę.
W sprawach, które nie będą budzić
wątpliwości UOKiK, Urząd będzie miał
jeden miesiąc na rozpatrzenie wniosku.
Do tej pory były to dwa miesiące. Sprawy, które mogą wywołać skutki rynkowe, mają być rozpatrywane cztery miesiące. UOKiK będzie też mógł w tym
czasie przedstawić zastrzeżenia do planowanej koncentracji. Ma to umożliwić
przedsiębiorcy merytoryczne ustosunkowanie się do zarzutów. Kontroli UOKiK
nie będą podlegać m.in. koncentracje
dotyczące połączenia przedsiębiorców
osiągających na terytorium Polski niewielki obrót – do 10 mln euro.
Teraz projekt trafia do dalszych prac
w sejmowej komisji gospodarki.
Opr.red.
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Kłopoty z Inspekcją
Bezpieczeństwa
Żywności

Taka struktura, zapewniająca jednolity
i przejrzysty system nadzoru nad produkcją oraz sprzedażą żywności, powstać powinna, jak zakłada plan ministerialny, w
2015 roku. Choć branża spożywcza od lat
na to czeka, nie jest pewne czy uda się dotrzymać tego terminu. Jak twierdzi TÜV
SÜD Polska, firma zajmująca się audytem
w branży, tempo prac nad ustawą nie nastraja optymistycznie. W tej sytuacji coraz

CO PISZĄ INNI?

J

ak pisze 24 lutego br. portal dlahandlu.pl – rośnie siła nabywcza
konsumentów w wieku powyżej
50 lat.
Grupa osób 50+ jest najszybciej rosnącą
grupą wiekową pod względem liczebności
i najmniej docenianą przez marketerów grupą konsumencką. Tymczasem konsumenci
50+ są obecnie zdrowsi, pozostają dłużej
sprawni, są zamożniejsi, bardziej aktywni
i duchowo młodsi niż było
pokolenie ich rodziców.
Siła nabywcza konsumentów 50+ jest znaczna i stabilna – wynika z z badania
„Polski konsument 50+
Raport syndykatowy 2013/2014”, przeprowadzonego przez 4P Research Mix.
W 2007 r. firma przeprowadziła badanie ilościowo-jakościowe dedykowane
wyłącznie Polakom powyżej 50 roku życia. Od 2007 roku do grupy 50+ dołączyły
kolejne liczne kohorty wiekowe, relatywnie lepiej wykształcone, bardziej aktywne
zawodowo i zamożniejsze. Zmieniają się
też ci, którzy już poprzednio zaliczali się
do badanej grupy.
Grupa 50+ jest nie tylko liczna, ale
i bardzo zróżnicowana, nie tylko pod
względem demografii (w szczególności
wieku), ale także pod względem stylu
życia, aspiracji, zdrowia, stosunku do
własnego wieku, a także dochodu i stylu
konsumpcji.
Z kolei eksperci z ASM GROUP radzą
jak sprzedawać więcej w strefie kas sklepowych. Jak twierdzą – strefa kas to strategiczne miejsce, odwiedzane, przez każdego klienta, w której spędza dużo czasu.
Jest to strefa oczekiwania, w której klient
ulega słabości, staje się skłonny do wyjścia poza zakupową listę i dokonać zakupu impulsowego. Powszechnie uważa się,
że zakupy impulsowe w strefie kasy mogą
stanowić nawet ok. 5 proc. przychodów
dlatego warto zadbać o odpowiedni merchandising tej strefy.

więcej firm podejmuje samodzielne starania, by zapewnić sobie odpowiednie certyfikaty stwierdzające najwyższy poziom
jakości i bezpieczeństwa produkcji.

Ø

Solidarność nie chce
Lidla

NSZZ „Solidarność” oczekuje od zarządu Lidla rozpoczęcia rozmów o funkcjonowaniu związku w firmie. Związkowcy zorganizowali w Katowicach
pikietę przed jednym z dyskontów sieci.
Od początku lutego wzywają klientów,
W strefie kas powinny pojawić się
drobne produkty w cenie najlepiej do 10
zł. oraz takie, których klienci nie znajdą
w innych częściach sklepu czyli gumy do
żucia, papierosy, zapałki, parafarmaceutyki, bilety komunikacji miejskiej, baterie
ale także produkty będące powtórzeniem
regularnej ekspozycji: batony, napoje.
Przemyślane działania oraz stosowanie
różnych instrumentów przez dostawców
oraz sieci handlowe potrafią przynieść
znaczne wzrosty sprzedaży. Warto tutaj
wspomnieć o sezonowości, czyli umieszczanie zimą więcej produktów czekolado-

by nie kupowali w sklepach Lidl, ponieważ władze sieci dyscyplinarnie zwolniły
z pracy szefów związku. NSZZ „Solidarność” zaapelowała również do ministra
pracy, aby z powodu zaistniałej sytuacji rozważył „wszczęcie postępowania
zmierzającego do odebrania firmie Lidl
koncesji na handel w Polsce”. Sieć uważa jednak, że zwolnienia były słuszne. W
oświadczeniu przesłanym PAP Lidl Polska zapewnił, że zamiarem firmy nie jest
utrudnianie działalności związkowej, a
wyłącznie dążenie do osiągnięcia porozumienia.
klienci oczekujący przy kasach dokonali impulsowych zakupów, które w skali
miesiąca generują ogromne przychody.
Według portalu dlahandlu.pl obroty
polskiego e-handlu przekroczą 30 mld
zł. Zdaniem ekspertów Deloitte e-handel
rośnie w Polsce o ponad 20 proc. rocznie
– pod tym względem jesteśmy w czołówce Europy. W tym roku wartość rynku
e-commerce w Polsce nadal będzie rosła – informuje „Puls Biznesu”. Jeszcze
kilka lat temu polski e-handel był zdominowany przez elektronikę użytkową.
Z czasem grupa poszukiwanych w sieci
produktów powiększyła
się o inne branże, w tym.
m.in. turystykę czy produkty FMCG. Jak informuje „PB”, mimo dużej
popularności
e-handlu,
nadal jesteśmy na początku drogi. Globalna sprzedaż w internecie nie przekracza 4 proc. ogólnej sprzedaży detalicznej,
a w segmencie FMCG nie przekracza 1
proc. Jednak w okresie szczytu zakupowego, np. tuż przed Bożym Narodzeniem
udział internetu w procencie sprzedaży
przekracza 30-40 proc.
Następują zmiany w przepisach o esklepach. Kupując w internecie już teraz
klient ma więcej praw, niż kiedy robi to
w normalnym sklepie. Od czerwca przywilejów będzie więcej – informuje serwis
wyborcza.biz. Nowe przepisy mają nie
tylko ukrócić nadużycia hochsztaplerów,
którzy wyciągają od naiwnych konsumentów pieniądze, ale również wprowadzą nowe reguły w całej Unii. Obecnie
internauta ma dziesięć dni od momentu
zawarcia umowy na oddanie towaru bez
podawania przyczyny, a wszelkie koszty
ponoszą sprzedawcy. Po wprowadzeniu
ustawy czas ten wydłuży się do 14 dni.
I to od momentu otrzymania towaru, nie
jego zakupu. Prostsza będzie także sama
procedura. Natomiast sprzedawca przy
zwrocie będzie mógł sobie za to potrącić
koszty tzw. amortyzacji, czyli użytkowania towaru – czytamy w wyborcza.biz.

Konsumenci 50+
wych, z kolei latem nie może zabraknąć
lodów, czy butelek wody mineralnej. Podobnie w przypadku popularnych świat,
jak Walentynki, Wielkanoc, Boże Narodzenie oraz innych warto wygospodarować miejsce na tematyczną ekspozycję.
Ciekawym rozwiązaniem zwiększenia
wydajności „złotej strefy” jest stworzenie
w hipermarketach Carrefour jednej kolejki
do kilkunastu kas, dzięki czemu strefa kas
jest znacznie wydłużona i pojemniejsza.
Konkurencja w strefie kas jest ogromna, zwłaszcza, że przestrzeń jest ograniczona, dlatego należy podkreślać swoje
produkty materiałami POS, najlepiej
najskuteczniejszymi, czyli woblerami
reklamowymi. Z drugiej strony należy
pamiętać, że przeładowanie strefy kas
może przynieść efekt odwrotny do zamierzonego, gdyż utrudni zauważenie
produktu. Tu z pomocą przychodzi kolejne rozwiązanie, czyli usługa Digital
Signage oferowana przez MoveTV dla
sieci Tesco. Ekrany LCD przykuwają uwagę konsumentów, dzięki połączeniu treści rozrywkowych z blokami reklamowymi, a to może zwrócić
uwagę klienta na produkt, skłonić do
zakupu impulsowego, a tym samym
przyczynić się do wzrostu sprzedaży.
Warto dołożyć wszelkich starań, aby

Opr.red.
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Ulgi i odliczenia podatkowe za 2013 rok

P

odatnik ma prawo do następujących odliczeń w zeznaniu rocznym
PIT w podatku dochodowym od
osób fizycznych za rok 2013, a mianowicie::
1. Na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego – w zeznaniach za 2013 rok. podatnik, który
w latach 2002–2006 zaciągnął kredyt (pożyczkę) na spłatę kredytu
(pożyczki)mieszkaniowego
oraz
każdego kolejnego kredytu refinansowego (pożyczki) zaciągniętego na
spłatę ww. zobowiązań, wydatki poniesione na spłatę odsetek od tych
kredytów (pożyczek) może odliczyć
od dochodu uzyskanego w roku 2013
z uwzględnieniem zasad:
l kredyt (pożyczka) mieszkaniowy został udzielony w latach 2002–2006,
l kredyt (pożyczka) mieszkaniowy był
udzielony przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa
bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowokredytowych do udzielania kredytów (pożyczek), a z umowy kredytu
(pożyczki) wynika, że dotyczy on
jednej z inwestycji wymienionych
w oświadczeniu PIT-2K,
l kredyt (pożyczka) udzielony na spłatę kredytu (pożyczki) mieszkaniowego lub każdego kolejnego kredytu zaciągniętego na spłatę tych kredytów
zaciągnięty został w bankach lub kasach oszczędnościowo-kredytowych
działających we wszystkich państwach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak
i w Konfederacji Szwajcarskiej (…),
Utrzymano nadal wcześniejsze odliczenie, dotyczące podatników, którzy
dokonują odliczeń z tytułu faktycznie
poniesionych wydatków na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki), udzielonego
bezpośrednio podatnikowi (a nie np.
developerowi, czy spółdzielni mieszkaniowej) na sfinansowanie inwestycji,
mającej na celu zaspokojenie własnych
potrzeb mieszkaniowych, związanej z:
budową budynku mieszkalnego, albo
wniesieniem wkładu budowlanego lub
mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego, albo
lokalu mieszkalnego w takim budynku,
albo zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego, lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy
albo od osoby, która wybudowała ten
budynek w wykonywaniu działalności
gospodarczej, albo nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne
lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub
pomieszczenia niemieszkalnego na cele
mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające
wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.
Powyższe odliczenie stosuje się jeżeli
kredyt lub pożyczka został udzielony po
dniu 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia
2006r. a odsetki zostały naliczone i zapłacone od tego dnia od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej
i wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego dla celów obliczenia
premii gwarancyjnej od wkładów na
oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy, określonej na
rok zakończenia inwestycji. Na 2013 r.
kwota ta wynosi 325.990zł. Odliczenie
stosuje się, jeżeli do zeznania podatkowego, składanego za rok, w którym po
raz pierwszy dokonuje się odliczenia,
podatnik dołączy oświadczenie według
określonego wzoru (PIT-2K) o wysokości wszystkich poniesionych wydatków
związanych z daną inwestycją.
Korzystanie z praw nabytych zostało
zagwarantowane dla tych podatników,
którzy w latach 2002–2006 zaciągnęli
kredyt (pożyczkę) na określone w przepisach cele mieszkaniowe.
Natomiast prawa do odliczenia nie
ma podatnik, który kredyt mieszkaniowy zaciągnął na warunkach określonych w ustawie z dnia 8 września 2006
r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U.
Nr 183, poz. 1354) – ust. 2 w ww. art. 9
ustawy z dnia 16listopada 2006r.o zmianie ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
2. Na kontynuację systematycznego
gromadzenia oszczędności wyłącz-

nie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową,
(limit ulgi – 11,340 zł, co odpowiada
30% wydatkom poniesionym w danym roku podatkowym.)
3. Z lat ubiegłych wydatki na cele
mieszkaniowe – dokonane do końca 2005, jeżeli wydatki te nie znalazły pokrycia odpowiednio w dochodzie (przychodzie) lub podatku za te
lata, mogą być odliczone aż do ich
wyczerpania. Podatnik korzystający z wyżej wymienionych odliczeń
wypełnia formularz -PIT D. w odpowiednich blokach w zależności od tytułu odliczeń oraz czy odliczenie jest
od dochodu, czy od podatku.
4. Odliczanie wydatków na darowizny.
Łączna kwota odliczeń z tytułów
określonych w art. 26 ust. 1 pkt 9
ustawy nie może przekroczyć w roku
podatkowym kwoty stanowiącej 6%
dochodu. Od dochodu nie podlegają odliczeniu darowizny poniesione na rzecz
osób fizycznych, a także osób prawnych
oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących
działalność gospodarczą polegającą na
wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego,
spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów
alkoholowych o zawartości alkoholu
powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali
szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.
Darowizny przekazane na cele kultu
religijnego dla kościołów, związków religijnych i kościelnych osób prawnych
wchodzą w 6% limit dochodu. Zalicza
się tu również darowizny na cele zadań
publicznych określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.(…)
Darowizny wynikające z innych
ustaw –. w limit 6% dochodu nie wchodzą darowizny przekazane na kościelną
działalność charytatywno-opiekuńczą,
jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi
darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz –
w okresie dwóch lat od dnia przekazania
darowizny – sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność.(…)
Jeżeli przedmiotem darowizny, przekazanej na powyższe cele są pieniądze, wysokość wydatków z tego tytułu
ustala się na podstawie dowodu wpłaty
na rachunek bankowy obdarowanego,
a w przypadku darowizny innej niż pieniądze – dokumentem, określającym
wartość tej darowizny, oraz oświadczenie obdarowanego o przyjęciu tej
darowizny. W przypadku dawców krwi
wysokość darowizny ustala się na podstawie zaświadczenia jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie
pobierania krwi. Kwotę odliczenia wpisujemy w załącznik PIT – O w części B
oraz w części D podaje się szczegółowe
informacje o obdarowanym i wysokość
kwoty przekazanej darowizny.
5. Odliczenia na cele rehabilitacyjne
W ramach tej ulgi można odliczyć
wydatki ponoszone przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub przez
podatnika, na którego utrzymaniu jest
osoba niepełnosprawna i dochód tej osoby nie przekroczył w roku 2013.r. kwoty
9,120zł.
Rachunki muszą być wystawione na
osobę, która będzie odliczała ten wydatek. Osoba, której dotyczy wydatek musi
posiadać: orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, albo decyzję przyznającą
rentę z tytułu całkowitej lub częściowej
niezdolności do pracy, rentę szkoleniową, albo socjalną, jeżeli osoba nie ukończyła 16 roku życia , to orzeczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności.(…)
.
Wydatki, które mogą być poniesione
i podlegają odliczeniom to:
– adaptacja i wyposażenie mieszkań
i budynków mieszkalnych stosownie
do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, np. budowa podjazdów,
poszerzanie wejść, położenie terakoty
antypoślizgowej, założenie brodzika
ze specjalnym siedziskiem, montaż
uchwytów, drzwi przesuwnych,
– przystosowanie pojazdu mechanicznego do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
– zakup i naprawa sprzętu , urządzeń
i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji, / np.wózki, protezy, kule, obuwie
ortopedyczne, aparaty słuchowe, oku-

lary, laski, materace i poduszki przeciwodleżynowe, aparaty telefoniczne
dla niewidomych/ oraz ułatwiających
wykonywanie czynności życiowych,
stosownie do potrzeb wynikających
z niepełnosprawności, z wyjątkiem
sprzętu gospodarstwa domowego,
– zakup wydawnictw i materiałów
szkoleniowych stosownie do potrzeb
wynikających z niepełnosprawności,
– odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjno-usprawniającym, w sanatorium oraz odpłatność za dojazdy
na turnus środkami komunikacji publicznej,
– odpłatność za zabiegi rehabilitacyjno
– usprawniające,
– opłacenie przewodników osób niewidomych I i II grupy inwalidztwa
oraz osób z niepełnosprawnością
narządu ruchu zaliczonych do I grupy – w kwocie nie przekraczającej
w 2013r. -2 280 zł,
– koszty utrzymania przez osoby niewidome psa przewodnika – do 2 280zł,
– opieka pielęgniarska w domu nad osobom niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby, uniemożliwiającej
poruszanie się oraz usługi opiekuńcze
świadczone osobom zaliczonych do
I grupy inwalidztwa,
– leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi
wydatkami w danym miesiącu a kwotą
100 zł miesięcznie, jeżeli lekarz specjalista stwierdzi , że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone
leki stale lub okresowo,
– odpłatny i konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne,
– koszty używania samochodu osobowego, stanowiącego własność osoby
niepełnosprawnej zaliczonej do I lub
II grupy lub podatnika mającego na
utrzymaniu osobę niepełnosprawną
w celach przewozu na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – 2 280zł,
Aby odliczyć te wydatki należy posiadać rachunki i inne dowody ich poniesienia.
W przypadku prac adaptacyjno– remontowych konieczne jest posiadanie
faktury VAT – na te prace nie ma limitu.
W przypadku używania samochodu, posiadania przewodnika i psa to wymagane
jest tylko oświadczenie podatnika oraz
dowody niezbędne do ustalenia prawa
do odliczenia /np. certyfikat potwierdzający status psa asystującego, zlecenie
i potwierdzenie odbycia niezbędnych
zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych/.
Kwotę odliczeń związanych z wydatkami na cele rehabilitacyjne wpisujemy
w załącznik PIT– O w części B
6. Ulga internetowa – odliczeniu z tytułu użytkowania sieci Internet przysługuje podatnikowi wyłącznie w dwóch
latach podatkowych kolejno po sobie
następujących, jeżeli podatnik nie korzystał dotychczas z odliczeń z tego
tytułu. Odliczeniu podlegają wydatki
poniesione przez podatnika z tytułu
użytkowania sieci Internet niezależnie od miejsca w którym się z niego
korzysta, jak i formy jego dostępu,
np. w domu (łącze stałe, bezprzewodowe, w tym za pomocą urządzeń
mobilnych) jak i w kawiarence internetowej. Ulga jest limitowana. Maksymalne odliczenie podatnika w skali
całego roku nie może przekroczyć
760 zł. Przepisy dotyczące ulgi internetowej pozwalają domownikom
na zwiększenie limitu odliczeń. Gdy
wydatki z tytułu użytkowania internetu ponoszą np. małżonkowie, to
jeżeli nazwiska obojga z nich będą
umieszczone na fakturze za internet,
to każdy z nich może skorzystać z odliczenia w ramach osobnego limitu
760 zł. Odliczenie stosuje się, jeżeli
wydatek został na podstawie dokumentu stwierdzony i dokumentowany
np.fakturą i wpisuje się do w części
B PIT O.
7. Wydatki na nabycie nowych technologii – za nową technologie , uważa
się wiedzę technologiczną w postaci
wartości niematerialnych i prawnych,
w szczególności wyniki badań i prac
rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów i usług i która nie jest
stosowana na świecie przez okres
dłuższy niż ostatnich 5 lat.(…)
8. Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego
/IKZE/ – w pozycji tej należy wykazać kwotę wpłat na indywidualne

konto zabezpieczenia emerytalnego
(IKZE) dokonanych przez podatnika
w roku podatkowym, do wysokości
określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia
emerytalnego. Nie więcej jednak niż
4% podstawy wymiaru składki na
ubezpieczenie emerytalne, ustalonej
dla oszczędzającego za rok poprzedni, nie więcej jednak niż 4% kwoty ograniczenia rocznej podstawy
wymiaru składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe ogłoszonej za
rok poprzedni (tj w 2013r.. nie więcej niż 4231,20).
9. Ulga z tytułu wychowywania dzieci
Prawo do ulgi przysługuje podatnikowi podatku dochodowego od osób
fizycznych, uzyskującemu dochody
opodatkowane na ogólnych zasadach
przy zastosowaniu skali podatkowej.
W 2013r. ulga prorodzinna została
zróżnicowana w zależności od tego
czy korzystają z niej małżonkowie,
osoby samotnie wychowujące dzieci ,
czy inne osoby. Istotna też jest liczba
dzieci w rodzinie. Wprowadzono limit dochodów, którego przekroczenie
powoduję utratę prawa do ulgi parorodzinnej dla części osób wychowujących dzieci oraz zdefiniowano pojęcie
tego dochodu.
Za każdy miesiąc kalendarzowy,
w którym podatnik w stosunku do małoletniego dziecka:
1) wykonywał władzę rodzicielską,
2) pełnił funkcję opiekuna prawnego,
jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,
3) sprawował opiekę poprzez pełnienie
funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą podlega odliczeniu
od podatku kwota w wysokości:
l na pierwsze i drugie dziecko wynosić
będzie miesięcznie 1/6 kwoty zmniejszającej podatek, czyli 92,67 zł miesięcznie (1.112,04 zł w skali roku),
l na trzecie dziecko wynosić będzie
miesięcznie 1/4 kwoty zmniejszającej
podatek, czyli 139,01 zł (1.668,12 zł
rocznie),
l na czwarte i każde kolejne dziecko wynosić będzie miesięcznie 1/3
kwoty zmniejszającej podatek, czyli
185,34 zł miesięcznie (2.224,08 zł za
cały rok) .
Dla rodzin z dwójką dzieci w 2013 r.
zasady korzystania z ulgi nie uległy zmianie, co oznacza, że na każde dziecko,
bez względu na wysokość dochodu rodziców, ulga ta będzie wynosić 1/6 kwoty zmniejszającej podatek, czyli 92,67 zł
miesięcznie i 1.112,04 zł w skali roku.
W nowej sytuacji znajdą się rodzice
(opiekunowie) posiadający jedno dziecko. Tu o możliwości skorzystania z ulgi
zdecyduje wysokość dochodu. Ulga nie
będzie bowiem przysługiwać rodzicom
pozostającym w związku małżeńskim,
których łączne dochody przekroczą
kwotę 112.000 zł w roku podatkowym.
Ten limit dochodu dotyczy również osób
posiadających status samotnego rodzica
w rozumieniu ustawy o PIT i wychowującego jedno dziecko. W przypadku
podatnika niepozostającego w związku
małżeńskim (w tym również przez część
roku podatkowego), ale niebędącego
samotnym rodzicem wychowującym
dziecko, wysokość dochodu nie przekraczającego 56.000 zł nie pozbawi ulgi
prorodzinnej. Dla potrzeb tej ustawy za
osoby niepozostające w związku małżeńskim uważa się : małżeństwa , wobec
których orzeczono separację albo małżonka, który został pozbawiony praw
rodzicielskich w stosunku do dziecka
dla którego przysługuje ulga, lub mał–
żonek, który odbywa karę pozbawienia
wolności
Za dochód przy uldze prorodzinnej,
który będzie decydował w przypadku
rodziców i opiekunów jednego dziecka
o prawie do ulgi, przyjęto: dochody uzy-

skane łącznie w danym roku podatkowym,
opodatkowane według skali podatkowej,
jak również osiągnięte w tym okresie dochody z tzw. kapitałów pieniężnych oraz
z działalności gospodarczej opodatkowanej 19% podatkiem liniowym. Łączny
dochód pomniejsza się o wysokość odprowadzonych składek na ubezpieczenie
społeczne krajowe i zagraniczne. Dochód
pomniejszony o składki będzie stanowił
podstawę do skorzystania z ulgi prorodzinnej dla rodzin z jednym dzieckiem
lub osób samotnie wychowujących dziecko.
Odliczenie dotyczy łącznie obojga
rodziców, opiekunów prawnych dziecka
albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę
mogą odliczyć od podatku w częściach
równych lub w dowolnej proporcji przez
nich ustalonej. Na powyższych zasadach
z odliczenia może również skorzystać
podatnik, który – w związku z wykonywaniem ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze
sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej – utrzymywał w roku podatkowym
pełnoletnie dziecko:
– które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywało zasiłek (dodatek)
pielęgnacyjny lub rentę socjalną – bez
limitu wieku
– do ukończenia 25 roku życia uczące
się w szkole, o której mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach
o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy
lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita
Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskało dochodów
podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art.
30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 3 089zł (stanowiącą iloraz
kwoty zmniejszającej podatek oraz
stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej)
z wyjątkiem renty rodzinnej.
Ulga nie będzie przysługiwała, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko: na podstawie
orzeczenia sądu zostało umieszczone
w instytucji zapewniającej całodobowe
utrzymanie, wstąpiło w związek małżeński.
W części E formularza PIT/O podatnik podaje numer PESEL dziecka,
a w przypadku braku tegonumeru – imię,
nazwisko oraz datę urodzenia dziecka.
Jednocześnie zaznacza za jaki czas przysługuje mu odliczenie.
10. Na wniosek podatnika naczelnik
Urzędu Skarbowego – przekazuje na rzecz organizacji pożytku
publicznego kwotę w wysokości
nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego z zeznania
podatkowego, po jej zaokrągleniu
do pełnych dziesiątek groszy w dół,
po potrąceniu kosztów przelewu
bankowego.
Za wniosek uważa się wskazanie przez
podatnika w zeznaniu podatkowym albo
w korekcie zeznania organizacji pożytku
publicznego, poprzez podanie numeru
wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego
oraz kwoty do przekazania na rzecz tej
organizacji..
W zeznaniu podatkowym należy
wskazać tylko jedną organizację, podając nazwę organizacji pożytku publicznego i numer wpisu do Krajowego
Rejestru Sądowego oraz można wyrazić
zgodę na podanie organizacji pożytku
publicznego danych darczyńcy w formie pisemnej w tym samym terminie
przekazania kwoty 1% podatku. Wykaz
organizacji pożytku publicznego dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej : www.mpips.gov.
pl/bip
11. Skala podatkowa na 2013r.:

Podstawa obliczenia podatku
w złotych
ponad
do
85 528
85 528

Podatek
18% minus kwota
zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
14.839 zł 02 gr
+ 32% nadwyżki
ponad 85.528 zł
Opracowała:
Monika Bobke

Str. 															

SMAKI

WARSZAWY

P

o wejściu do HANABI na tyłach
Placu Bankowego, przy ul. Corazziego, okazało się że to całkiem fajna knajpka azjatycka. Wystrój przyjemny,
bo z czarnymi stołami i krzesłami pokrytymi skajem, kontrastują ładne bordowe
lampiony, serwety w tym kolorze i dywan
oraz zasłony w oknach. Część ścian też
bordowa, a do tego delikatne a la chińskie
rysunki i... żywe pąsowe róże na stołach,
ale to wraz z czerwonymi serduszkami
dekoracja na Walentynki.
Zamówiliśmy zupę Pho i z kawałkami
kurczaka i plasterkami wołowiny oraz
na gorącym półmisku
cielęcinę z warzywami,
a kolega makaron sojowy z wołowiną. Było
gorące i sytne i smakowało nam. Ładnie
podane przez uprzejmą parę kelnerów.
Jedyny mankament to szum chłodziarki
i szczęk wycieranych naczyń od bufetu,
zagłuszający nieco tło muzyczne. Ale
w dniu zwycięstwa Wielkiej Justyny
wszystko wybaczamy.
Weszliśmy tu do BEFORE z ciekawości idąc w dół Bednarską od Krakowskiego Przedmieścia. I było to świetne
odkrycie. Wnętrze piwniczne z ładnymi
łukami autentycznej starej kamienicy,
okrągłe stoły z jasnych szpul po kablach,
oświetlenie punktowe, tylko kinkiety
zbyt jaskrawe. Muzyka z radia, łagodna
i leciał akurat Vivaldi. Obsługa szybka
i sprawna, realizuje przy stolikach zamówienia składane w bufecie.
Symboliczna jest chyba umiarkowana cena 17 zł za lanczyk i osobne dania,
takie jak schabowy, żeberka w miodzie,
pierś kurczaka grillowana /z dodatkami/.
Oferta obiadowa bardzo nam się podobała: treściwa zupa pomidorowa (gorrąca!),
kurczak grillowany po hawajsku z kawałkami ananasa w sosie beszamelowym,

z puree ziemniaczanym i sałata lodowa
oraz kompot owocowy. Do tego firmowe nalewki na chłód - malinowa, imbirowa, sosnowa... Widać było że zachwyt
podzielają cudzoziemcy obok i studenci
też. A warto jeszcze popróbować tatara za
jedyne 12 zł, czy zeppelinów za 10, albo
kartaczy za 12. Konkurencja obok i na
Krakowskim niechaj drży!
Wielu wcześniej było właścicieli tego
lokalu, począweszy od legendarnej Mazovii z czasów studenckich z niezłym
wtedy risotto z kurczakiem. Kuchnia
włoska przetrwała, teraz tutaj w PEL-

TANIA przy Puławskiej na szczęście nieco przygaszone, a wystrój wyróżnia się
oryginalnym dużym freskiem na ścianie
w kolorach czerwono-czarno-szarych.
Świetna nowoczesna kreska, poprowadzona z polotem i dowcipnie, nawiązująca do charakteru i nazwy lokalu. Proste
krzesła i stoły oraz kanapa i jeden stary
stół, półki z książkami, na stołach zapalane lampki. Obsługa bardzo uprzejma
i szybka, rytmiczne niegłośne tło muzyczne, tylko w toalecie zamek się nie
domyka.
Na lunch za 18 zł oferują po dwie potrawy, dwie zupy i dwa drugie dania do
wyboru. Teraz mogliśmy zjeść fajne oryginalne zupy – krem buraczany i soczewicową, a na drugie kruchy, aromatyczny
grillowany sznycel z indyka w ziołach, z ryżem
i czerwoną kapustą. Alternatywą są naleśniki
z jabłkami i cynamonem, ale tym razem nie
skorzystaliśmy. Piliśmy natomiast świetne beczkowe Raciborskie, kwas chlebowy z Kopyści i herbatę.
Zostałem zaskoczony elegancją i przytulnością tego METRO & JAZZ BISTRO. Nie spodziewałem się, że w samym ścisłym centrum stolicy, u zbiegu
Marszałkowskiej i Alej, w powodzi innych raczej średnich knajp znajdę taka
oazę spokoju, ciszy, relaksowej konsumpcji i to w porze szczytu obiadowego.
Duża sala z ładnymi klubowymi ciemnymi meblami z ciemno-zieloną wykładziną, idealne nakrycia, kinkietowe kameralne oświetlenie, znakomite łagodne
jazzowe tło muzyczne, świetna, profesjonalna obsługa i niedrogi lunch po 19 zł.
Tego zimnego dnia akurat był smaczny
gorący krupnik (niestety w malutkiej filiżance, a nie w misce), a do tego tagliatelle
z boczkiem wędzonym w sosie śmietanowo-serowym z parmezanem. Dobre ocieplenie dużej sali to zasługa lokalizacji, bo
to bar bistro hotelu Metropol.
SMAKOSZ

Pozytywne odkrycia

AKWARIUM

T

e nieduże rybki można spotkać w wodach Indonezji, przede
wszystkim w południowej części
Borneo. Wody, w których bytuje można
nazwać ciemnymi, ze względu na torfowe dno. Mają one charakter wolno płynących, zabagnionych, pokrytych butwiejącymi liśćmi i gałęziami cieków wodnych,
do których słabo dociera słońce, z trudem
przebijające się przez gęstą pokrywająca
brzegi roślinność.
W warunkach naturalnych gatunek
ten dorasta do 3cm, lecz w warunkach
hodowlanych jest nieco mniejszy. Najlepiej hodować go w niewielkich ławicach złożonych z kilkunastu osobników
w akwariach o pojemności od 30 litrów,
gęsto obsadzonych roślinnością z zachowaniem warunków w jakich przebywają
w naturze.
Woda w zbiorniku powinna spełniać
następujące parametry: woda miękka, najlepiej < 6°dGH, o pH od 6,0-7,0
i temperaturze 22-26°. Niezwykle ważna

LICANO przy Ordynackiej w wydaniu
bardziej rybnym. Po poprzednikach zostały szczątki stylu art deco w ciemnych,
drewnianych witrynach okiennych, ale
całkiem dobrze komponują się z nowoczesnymi, lekkimi żyrandolami i dekoracjami w postaci błyszczących rybek
na suficie. Obsługa uprzejma i sprawna,
i w porze obiadowej nawet spora rotacja.
Myślę że przyciąga konkurencyjna cena
lunchu 17,50 zł w porównnaiu do 26
u konkurencji obok z tej samej ulicy.
Smaki i wielkości porcji nie są rewelacyjne, ale poprawne. W piątek była to
warzywna minestrone i dorsz w sosie
śmietanowym z ziemniakami, a do tego
kompot i bita śmietana z rodzynkami.
W tle mamy melodie włoskie, bardziej
współczesne. Jeśli tylko utrzymają poziom cen i poprawią jakość, to frekwencja może wzrosnąć.
To istna plaga, że każde nowe bistro
ma modne srebrne rury na suficie, menu
pisane kredą na ścianie i wiszące lampy
przemysłowe. Tutaj w ZNAKU ZAPY-

Razbora Borneańska (Barras Brigittae)
jest dobra filtracja z okresowa podmianą
wody.
Zabarwienie rybek jest dość atrakcyjne. O czerwono-różowym zabarwieniu
z charakterystycznym klinem zwężającym się ku ogonowi i ciemnym pasem
biegnącym wzdłuż boków. Rozmnażanie
tego gatunku nie jest nadmierne kłopotliwe dla osób które wcześniej prowadziły
hodowlę ryb kąsoczowatych. W wybranym zacienionym miejscu zbiornika
następuje tarło, a jaja składane są na liściach roślin i mchu. Jeśli chcemy uzyskać

W

HOROSKOP
Baran 21.III –20.IV

Waga 23.IX–23.X

Realizacja Twoich planów nie
będzie aż tak bardzo trudna. Nie trać czasu na zbędne
dywagacje . Po urodzinach zacznij działać. Porad bliskich nigdy nie jest za
dużo.

Powierz swoje sprawy odpowiednim osobom. Szkoda czasu na mozolne rozpatrywanie
za i przeciw. Ponadto uwolnisz się od troski o rezultaty. Będzie ci łatwiej żyć.

Byk 21.IV–21.V

Powinieneś osiągnąć satysfakcję z samorealizacji w tym
miesiącu. Wszystko będzie
się układać zgodnie z planem i życzeniami. Pomyśl o odpoczynku. Zdrowie to
skarb jakich mało.

Czeka cię trochę więcej pracy
niż do tej pory. Powodzenie
wszelkich przedsięwzięć
będzie zależało od twoich kontaktów
oraz pomocy w niektórych sprawach od
najbliższych.

Bliźnięta 22.V–21.VI

Poprzednie projekty możesz
teraz pomyślnie sfinalizować.
Ale i też dobry czas na nowe
pomysły. Zdobycie nowych kontaktów
też będzie przydatne . Powodzenia.

Rak 22.VI–22.VII

Oryginalne i niezależne myślenie przyniosą niezłe wyniki.
Jednak nie wszystko będzie po
twojej myśli. Trzeba przyjrzeć się sprawom i podjąć decyzję co dalej.

Lew 23.VII–22.VIII

Wszelkie zmiany konsultuj z
najbliższymi. Nie zaszkodzi
trochę odpoczynku. Nie unoś
się nawet w momencie jeśli masz rację a
inni nie. Spokojnie.

Panna 23.VIII–22.I

Nie należy się martwić na zapas. W wykonywaniu prac domowych nie krytykuj najbliższych. Postaraj się raczej chwalić i nagradzać. Lepsza atmosfera gwarantowana.
Sprawdź.



Skorpion 24.X –22.XI

Strzelec 23.XI–23.XII

Nie przyspieszaj biegu wydarzeń. Decyzje podejmij dopiero w trzeciej dekadzie. W
sprawach ważnych potrzebni doradcy.
Nie licz tylko na własne siły. W grupie
siła.

Koziorożec 24.XII–20.I

Przed tobą próba współpracy
z bliskimi. Powinny wyjaśnić
się sprawy związane z finansami. Samodzielnym decyzjom możesz nie
podołać mimo ,że jesteś osobą odpowiedzialną.

Wodnik 21.I–20.II

Po 2. powinny zapaść wszystkie
ważne decyzje. Wykorzystaj
swoje ukryte talenty i pokaż, że możesz o wiele więcej osiągnąć
niż do tej pory. Nie zapominaj o zdrowiu.

Ryby 21.II–20.III

Twój szósty zmysł uchroni
cię przed porażkami. Intuicja
i podjęte decyzje zaowocują
w przyszłości. Zbliżysz się do urzeczywistnienia swoich marzeń. Do dzieła.

Krzyżówka nr 3 z hasłem
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Alergia na orzeszki ziemne

ielu z nas należy do smakoszy
orzeszków ziemnych, które często stanowią dodatek do przystawek. Ale niewielu z nas wie, że orzeszki
ziemne mogą być niebezpieczne gdyż
mogą wywoływać groźną dla życia alergię. Orzeszki ziemne pochodzą z Brazylii
i są roślinami jednorocznymi. Na szeroka
skalę hodowane są w Stanach Zjednoczonych gdzie są niezwykle popularne.
Niestety zarówno same orzeszki jak i
powstające z nich produkty jadalne np.
masło orzechowe stanowią silne alergeny. Alergia na orzeszki ziemne jest
częstym schorzeniem szczególnie wśród
dzieci, szacuje się, że obecnie około 1%
populacji dotkniętych jest tą przypadłością. Związane z reakcja alergiczna objawy mogą mieć różne nasilenie od postaci
łagodnej objawiającej się świądem zmianami skórnymi do reakcji wstrząsowych
mogących skończyć się zgonem.
Opisano kilka czynników które zwiększają reakcje uczuleniową. Należą do
nich: alkohol czy też występujący w popularnych lekach na przeziębienie kwas
acetylosalicylowy. W ostatnich latach
prowadzone były liczne badania mające na celu zlikwidowanie tego problemu. Zespół amerykańskich badaczy pod
przewodnictwem dr A Clarka opracował

większa ilość potomstwa, to najlepiej zamontować specjalny ruszt chroniący ikrę
przed zjedzeniem.
Wylęg rybek następuje po około 2 dobach. Odżywianie nie sprawia kłopotów,
gdyż rybki chętnie przyjmują zarówno
drobny pokarm mrożony, oraz drobny
pokarm płatkowy. Gatunek ten polecam
do hodowli z innymi drobnymi przedstawicielami tej rodziny. Można też łączyć
hodowlę tych rybek z hodowla krewetek
słodkowodnych np. Crystal red.
M.W.

SPOŁEMOWIEC WARSZAWSKI nr 3 (565)

metodę doustnej immunoterapii, która
okazała się skuteczna w przypadku aż 8090% poddanych terapii dzieci.
Zastosowane leczenie pozwala na
stopniowe zwiększanie ilości alergenów
z orzeszków ziemnych bez zagrożenia dla
chorych. Obserwowano, że w trakcie le-

SPOTKANIA Z MEDYCYNĄ
czenia spada aktywność białych krwinek
wyzwalających reakcje alergiczną. Uzyskana tolerancja utrzymuje się u chorych
do kilku lat. Następnie w celu jej podtrzymania potrzebne jest stosowanie dawek
przypominających.
ESKULAP

Fraszki o kobietach
Pierwsze pytanie
Kiedy stworzył Bóg Adama,
On zapytał się: A dama ?
J.Sztaudynger
Adamowi
Stworzył, Adamie, Bóg Ewę
z żebra.
I rozum dla niej też
ci odebrał...
L.Konopiński
Na Dzień Kobiet
Dniem czcić kobiety – po co?
Ja czczę kobiety – nocą!
J.Sztaudynger

Do wykształconej
Pani jest taka wykształcona!
Chciałbym te kształty wziąć
w ramiona!
L.Konopiński
Komplement
Komplement umiejętny kobiety
nie nuży,
Potrzebny on kobiecie
tak jak woda róży.
J.Sztaudynger
Mój mit
Gdybym Atlasem zostać mógł,
To świat bym rzucił
do twych stóp!
L.Konopiński
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Wszystkie litery ponumerowane w
prawym dolnym rogu napisane w kolejności od 1–34 utworzą hasło:
Poziomo: 1) uniwersalny lek na
wszystkie choroby, 5) Czesław dla rodziny, 8) w każdym samochodzie, 9) litewski poeta (1862–1932), prof. uniwer. w
Kownie, 10) kryształy różnych substancji
w strukturach krystalicznych, 11) daw.
żołnierz piechoty, 13) odmierza czas, 16)
pier. chem. o liczbie atom. 33, 20) cz.
przyrządu optycznego, 23) był nim Alex
w serialu detektywistycznym, 24) marka
traktorów, 25) neguje Boga, 26) meksykańska roślina, kwitnąca nocą, 27) żona
Kowalskiego.
Pionowo: 1) daw. pielgrzym, 2) znawca chorób układu nerwowego, 3) Centaur
słynący z mądrości, 4) kobieta karmiąca
piersią cudze dziecko, 5) dziecko w jęz.
ang., 6) okres w dziejach, 7) przodkowie
Albańczyków, 12) Mazowiecka w woj.
łódzkim, 14) naklejka, 15) kończyna górna, 17) bóg tracko-frygijski utożsamiany
z Dionizosem, 18) przybijana przez młodzież, 19) himalajski kurort w Indiach,

1

31

9

28

21) warszawski klub, 22) państwo na
wsch. Europy, 23) mały koń.
Karty pocztowe z dopiskiem Krzyżówka nr 3 prosimy przesłać na adres
redakcji do dnia 31 marca 2014.
Prawidłowe odpowiedzi drogą losowania będą premiowane nagrodą – niespodzianką ufundowaną przez Społem
WSS Śródmieście.
Rozwiązanie krzyżówki
nr 1/2014:
Poziomo: 1) Cholewka, 5) Nizina,
8) Amulet, 9) Tancbuda, 10) Twierdza,
11) Urywek , 13) Skalp, 16) Ersac, 20)
Kadryl, 23) Szczegół, 24) Penelopa, 25)
Ozonidy, 26) Żakard, 27) Potrzeba.
Pionowo: 1) Ciasto, 2) Okulista, 3)
Efedra, 4) Astma, 5) Nandu, 6) Zebry,7)
Nadrenia, 12) Ręce, 14) Karateka, 15)
Pąsy, 17) Zmaganie, 18) Szczur, 19)
Kładka, 21) Rzepa, 22) Lloyd, 23) Skalp.
Hasło: SPOŁEM DOBRE PRODUKTY ZAWSZE POD RĘKĄ.
Nagrodę ufundowaną przez Mazowiecką Agencję Handlową „Społem” otrzymuje Juliusz Gerung.
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