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Zgromadzenie Ogólne Cooperatives Europe Warszawa 3–4 kwietnia 2014

Spółdzielcza Solidarność

Grupa społemowców z prezydent MZS Pauline Green.
W hotelu Victoria Sofitel, przy najbardziej reprezentacyjnym w Warszawie
Placu Piłsudskiego, w pobliżu Grobu Nieznanego Żołnierza, obradowało w dniach
3-4 kwietnia br. Zgromadzenie Ogólne Cooperatives Europe, organizacji reprezentującej wszystkich spółdzielców w Europie. Miało ono szczególne znaczenie
dla nas polskich spółdzielców, znajdujących się od ponad 20 lat pod ogniem antyspółdzielczych działań neoliberalnych partii politycznych. Kolejne skuteczne veta
prezydenckie Lecha Wałęsy i Aleksandra Kwaśniewskiego do antyspółdzielczych
ustaw likwidacyjnych, zostały zainspirowane przez polskich i zagranicznych spółdzielców. Pod wpływem siły spółdzielczej solidarności, uchroniły wtedy spółdzielczość od zagłady, przed masowym przerabianiem ich w spółki, przed dalszym rozgrabianiem majątku spółdzielczego. Podobnie może być i teraz.
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Obecnie, w walce przeciwko zakusom na majątek spółdzielczy
i w obronie przed niszczeniem m.in.
spółdzielni mieszkaniowych, banków
spółdzielczych, SKOK-ów, spółdzielni
pracy, „Społem” i „Samopomoc Chłopska”, możemy liczyć na wsparcie Międzynarodowego Związku Spółdzielczego i w ramach jego na Cooperatives
Europe oraz na życzliwość prezydenta
Bronisława Komorowskiego. Wyrazem
tego była specjalna uchwała generalna
Zgromadzenia oraz Posłanie prezydenta RP do uczestników Zgromadzenia
/ich pełne teksty na str.3/.
Jak pamiętamy, w 1990 r. w wyniku
specustawy z inicjatywy ówczesnej Unii
Demokratycznej rozbito związki spółdzielcze, jako silne centrale gospodarcze,
bezpowrotnie zburzono hurt spółdzielczy,
znacznie zniszczono wspólny majątek
spółdzielczy, zlikwidowano szkolnictwo,
bazę wypoczynkową. Nawet okupant
niemiecki nie zlikwidował w 1939 r. społemowskiej centrali, hurtu i produkcji,
a władze stalinowskie w 1950 r. zlikwidowały tylko hurt. Spółdzielnie przed
24 laty zostały zatomizowane, łatwo podatne na porażkę wobec zagranicznych
potężnych koncernów, korzystających
Dokończenie na str. 3

Samorządowiec-Spółdzielca

marca br. w warszawkonkursu „Samorządowiec-Spółskiej Galerii Porczyńdzielca” powiedział: – Uważam, że
skich, po raz 11, jak co
spółdzielczość należy wspierać, bo
roku, przyznano honorowe tytuły
jest ona potrzebna ludziom. RozumieSamorządowiec-Spółdzielca grują to samorządy terytorialne i dlatego
pie wyróżnionych samorządowstawiają na spółdzielczość.
ców i spółdzielców z całego kraju.
Romuald Ajchler, poseł na Sejm
Zebrani z uwagą wysłuchali wyRP i wiceprzewodniczący sejmowej
stąpienia Alfreda Domagalskiego,
Komisji Nadzwyczajnej do spraw
prezesa Zarządu Krajowej Rady
spółdzielczych, przekazał pozdrowieSpółdzielczej. Poinformował on, że
nia i gratulacje laureatom w imieniu
z aktualnych badań przeprowadzowłasnym oraz Jerzego Wenderlicha,
nych przez GUS wynika, że ze spółwicemarszałka Sejmu RP i Leszka
dzielczością związanych jest ok. 8
Millera, przewodniczącego SLD. Pomilionów Polaków, a spółdzielnie
seł zapewnił o poparciu Sojuszu dla
są cenionym pracodawcą w środopolskiej spółdzielczości oraz wyraził
wiskach lokalnych. Dają zatrudprzekonanie, że wszelkie projekty
nienie dla 300 tys. osób i osiągają
zmierzające do wypierania i likwidacji
roczne przychody w wysokości 70 Laureat burmistrz Waldemar Sikora z prezes Anną spółdzielczości zostaną odrzucone.
miliardów zł. Spółdzielnie prowa- Tylkowską.
Miło nam, że wśród laureatów
dzą kilka tysięcy placówek kultuznaleźli się m.in. Waldemar Sikora,
ralnych, placów gier i zabaw dla dzieci,
reatów, przypomniał, że przed laty, jako
burmistrz miasta i gminy Busko Zdrój,
boisk sportowych, przychodni zdrowia
starosta, był jednym z nich. – Jestem do
a poprzednio wieloletni prezes PSS
i ośrodków sanatoryjno-wypoczynkodzisiaj wierny idei współpracy samorząSpołem oraz Lidia Kula, wiceprzewych. Tę działalność doceniają i wspiedowców ze spółdzielcami, bo uważam,
wodnicząca Rady Dzielnicy Warszawa
rają samorządy terytorialne.
że dobrze służy ona mieszkańcom. StaŚródmieście, zasłużona m.in. dla rewiEugeniusz Grzeszczak, wicemarnisław Rakoczy, wiceminister spraw
talizacji społemowskiej Hali Mirowszałek Sejmu RP, zwracając się do lauwewnętrznych i patron honorowy
skiej. 
Opr. red.

Walne Zgromadzenie PSS Sochaczew

Strome schody
W

pełnym zaangażowania, bogatym dorocznym sprawozdania
prezesa sochaczewskiej PSS
„Społem” Józefa Chociana, zawsze można znaleźć ciekawe wątki i sformułowania. Prezes powiedział celnie: „Nie ma
windy do sukcesów! Ale są schody i to
coraz bardziej strome…i pokonywać je
może tylko ofiarna praca Załogi”. Oczywiście, jak dodał, przy wsparciu zarządu
i światłej rady nadzorczej. Obrady Walnego Zgromadzenia PSS 17 marca br. ,
o charakterze sprawozdawczo-wyborczym, toczyły się w gościnnej sali sochaczewskiego ratusza, gdzie społemowców
powitał burmistrz Piotr Osiecki.

W prezydium WZ zasiadły: Teresa Parśniak, Jadwiga Dąbrowska i Elżbieta
Małecka.

Dokończenie na str. 5

ak zapowiadaliśmy, w marcu
i kwietniu odbywają się doroczne
tym razem trzy konferencje „Strategia Społem”. Jak zapowiadał w zaproszeniach Zarząd KZRSS – pozwoli
to na wypracowanie spójnych, strategicznych zamierzeń, którymi powinny
się kierować spółdzielnie w realizacji
zadań gospodarczych w 2014 roku
oraz umożliwi wymianę doświadczeń
i informacji przez uczestników konferencji z różnych stron kraju.
Uczestnicy tych konferencji strategicznych wysłuchują aktualnej informacji Zarządu Związku o handlu
społemowskim w 2013 roku, o aktualnych tendencjach rynkowych i potrzebie wspólnej strategii „Społem”
w silnym konkurencyjnym otoczeniu.
W pakiecie informacyjnym znajduje
się również tematyka prac nad nowym
prawem spółdzielczym oraz oferty
Krajowej Platformy Handlowej „Społem”.
Pierwsza z trzech konferencji odbyła się w dniach 19-21 marca br., a jej
pierwszym punktem było wystąpienie 20 marca prezesa Zarządu KZRSS
„Społem” Jerzego Rybickiego. Podsumował on rok 2013 oceniając, że
mimo naporu konkurencji wielkich
sieci, „Społem” jest nadal znaczącą
marką w handlu, obecnie o wartości 562 mln zł – na 24 miejscu wśród
330 marek sklasyfikowanych. I można
mieć pretensje do spółdzielni, które będąc w sieci PSD ukrywają znak
„Społem” i nie potrafią wykorzystać
jego atutów.
Obecnie w kraju działa 331 spółdzielni „Społem”, w tym 255 zrzeszonych, 8 w likwidacji i upadłości. 2/3
spółdzielni przynosi zysk. Przodują
w zyskowności takie spółdzielnie jak
PSS-y Białystok, Siedlce, Śrem, Zawiercie, TSS Tarnów.
Prezes przestrzegał przed pochopnym podporządkowaniem obcym sieciom i przekształceniem spółdzielni
w spółki, do czego namawiają w swoim interesie obce sieci i kancelarie
prawnicze. Negatywne są przykłady
przejętego przez obce firmy majątku
po PSS w Gdańsku /portugalska Biedronka/, Tychach /portugalski Eurocash/, Zabrzu /obecnie od kapitału
wietnamskiego przejął czeski/, Rudzie
Śląskiej /czeskie Żabki/, czego nawet
żałują poniewczasie inicjatorzy tych
przekształceń. Negatywne są też skutki samolikwidacji /”skok na kasę”/,
jak w Pruszczu i Bolesławcu i spóź-

nionych działań integracyjnych. Lepiej zawczasu połączyć się w silniejszą
spółdzielnię, jak uczyniły PSS-y Nowe
Miasto i Orneta, niż odejść w niebyt,
jak PSS Mogilno.
W roku 2014 prezes Związku zalecił strategię spółdzielcom. Podobnie
jak przed rokiem, m.in.: utrzymanie
tożsamości i suwerenności gospodarczej spółdzielni, eksponowanie znaków
i szyldów „Społem”, ew. łączenie się ze
silniejszymi spółdzielniami, utrzymanie
dywersyfikacji dostaw, pomnażanie majątku spółdzielni, podnoszenie jakości
usług. Należy walczyć o obroty, o stałego i nowego klienta. Dlatego warto wykorzystać atuty lokalizacji, modernizować i powiększać placówki, wymieniać
sprzęt na energooszczędny, uwzględniać
lokalne potrzeby klientów, opinie internautów /facebooki/ itd. Przyciąganie
klientów powinno następować poprzez
m.in. aktywny marketing, w tym nazwy
własne sklepów osiedlowych, wprowadzanie marki własnej, programy lojalnościowe.
Podczas Konferencji przedstawiono
również dotychczasowy dorobek i zamierzenia Krajowej Platformy Handlowej, głównie dotyczące upowszechniania
marki własnej „Społem”. W kontekście
sejmowych prac Komisji Nadzwyczajnej nad nowym prawem spółdzielczym,
prezes Rybicki ubolewał, że część spółdzielni dolnośląskich dąży do, zgodnych
z prywatnymi interesami, przekształceniami w spółki. Jednak groźny projekt
posłów PO, godzący w „Społem” i „Samopomoc Chłopską” nie doczekał się
numeru druku sejmowego.

Opr.red.

Komunikat MAH

W

dniu 24 marca 2014 r. obradowała Rada Nadzorcza Mazowieckiej Agencji Handlowej „Społem” Spółka z o.o.
Na posiedzeniu Rada Nadzorcza zajmowała się następującymi tematami:
– zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.,
– wynikami ekonomicznymi Mazowieckiej Agencji Handlowej
w 2013 r.,
– współpracą handlową ze spółdzielniami i dostawcami.
Rada Nadzorcza Mazowieckiej Agencji Handlowej podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013
rok.
Prezes Zarządu Pani Jadwiga Wójtowicz-Garwoła omówiła wyniki
ekonomiczne oraz należności Spółki. Następnie analizie został poddany temat współpracy Mazowieckiej Agencji Handlowej ze spółdzielniami i dostawcami na bazie podpisanych przez Spółkę umów.
*

*

*

Mazowiecka Agencja Handlowa „Społem” Sp. z o.o. w 2012 roku zainicjowała akcję zdrowego żywienia naszych dzieci. Ideą główną akcji było
zachęcenie naszych Kontrahentów produkujących żywność niezbędną dla
rozwoju dzieci do jej promowania przez walory wyjątkowe, wyróżniające
spośród szerokiej gamy produktów. Taki pomysł natychmiast podchwycili
marketingowcy z WSS Śródmieście, dopracowując szczegóły organizacyjne. Rozpoczęliśmy prace nad grafiką, pozyskaniem piramidy zdrowego
żywienia oraz rozmowy z producentami. Pomysł WSS Śródmieście o formie komunikowania się z dziećmi, okazał się strzałem w „10”. Od wiosny
2013 roku odwiedzaliśmy szkoły i przedszkola rozpowszechniając nawyki
zdrowego żywienia pod hasłem: „Właściwe odżywianie pomaga w nauce”.
W okresie od marca 2013 roku do 31 marca 2014 roku, w ramach 25 sesji z udziałem wykwalifikowanego dietetyka, w spotkaniach uczestniczyło
ponad 1000 dzieci. Nasi kontrahenci – JBB, Bakoma, Danone, Raj Plus,
Maspex, Żywiec Zdrój – wspierali nas produktami, obdarowując dzieci
dodatkowo upominkami.
Naszą pracę docenił Rzecznik Praw Dziecka, który patronuje projektowi Znak Jakości KidZone, a zwieńczeniem naszej akcji jest przyznanie
Mazowieckiej Agencji Handlowej Certyfikatu.
(O warsztatach handlowych MAH-KPH czytaj na stronie 5).
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Zebrania spółdzielców
W
C

dniach
24,
25
i 26 marca br., w lokalu restauracji „Astoria”
przy ul. Grochowskiej 207, odbywały
się doroczne zebrania Grup Członkowskich spółdzielni „WSS „Społem”
Praga-Południe. Aktualnie działają na
tym terenie trzy grupy skupiające spółdzielców z rejonu: Grochowa i Saskiej
Kępy, Gocławia i Marysina Wawerskiego oraz Wawra, Radości i Sulejówka. Jak co roku spotkania te stały się
okazją do zapoznania szerokiego grona
członków z aktualną sytuacją spółdzielni i działalnością na ich rzecz, jak
też przekazania informacji o pracy Rejonowych Grup Członkowskich, które
sprawują opiekę nad poszczególnymi
placówkami handlowymi i odbywają systematyczne wizytacje połączone
z przekazywaniem zarządowi szczegółowych protokołów i wniosków.
W roku ubiegłym członkowie tych
grup odbyli łącznie 214 wizytacji, które
omawiano podczas zebrań wszystkich
uczestników owych wizytacji. Ogółem
odbyło się 12 takich zebrań (w cyklu
kwartalnym), a na każdym z nich mówiono nie tylko o tym co zauważono podczas
wizytacji, ale również jak zrealizowane
zostały wnioski z poprzednich wizyt.
Generalnie oceniono, że współpraca
Grup Rejonowych z personelem sklepów,
a także z władzami spółdzielni układa się
pomyślnie, zaś społeczna kontrola jaką
sprawują członkowie spółdzielni pozytywnie wpływa na umacnianie się więzi między poszczególnymi członkami,
a także między konsumentami i pracownikami spółdzielni, z których wielu, to
także spółdzielcy.
Grono najstarszych i najbardziej zasłużonych członków spółdzielni skupione

WSS

jest w Kole Spółdzielców, działającym od
wielu lat i mającym własny, wybierany
cyklicznie zarząd, oraz ciekawe plany
działalności realizowane każdego roku.
Mimo nie najlepszych wyników ekonomicznych, które wynikają z wyraźnie
dającego o sobie znać kryzysu gospodarczego, a jednocześnie rosnącej sieci
handlowej dużych firm konkurencyjnych,
spółdzielnia nasza nie rezygnuje z działalności społeczno-samorządowej na rzecz
swoich członków. Kilka razy w roku
odbywają się więc zebrania, szczególnie
uroczyste w okresie świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, a także Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości oraz
Dnia Seniora. Pamiętamy przy tej okazji
o jubilatach i solenizantach wręczając im
kwiaty, drobne upominki i składając serdeczne życzenia. Pamiętamy też o tych,
którzy z uwagi na wiek i stan zdrowia
nie mogą uczestniczyć w spotkaniach.
Odwiedzamy ich niosąc nie tylko miłe
słowa i wiadomości na temat spółdzielni,
ale również okolicznościowe upominki,
czy kwiaty. Każdego roku uczestniczymy
też w mszy zamawianej w intencji, tych,
którzy już od nas odeszli.
Podczas tegorocznych zebrań Grup
Członkowskich przedstawiciele zarządu
spółdzielni szczegółowo zapoznali zebranych z aktualną sytuacją ekonomiczną
naszej firmy, z planami inwestycji i remontów na rok bieżący a także propozycjami takich działań handlowo-marketingowych, które pozwolą nam pozyskiwać
nowych klientów, a tym samym osiągać
zamierzony w planach poziom obrotów,
marży i rotacji przy sprzedaży poszczególnych towarów. Poinformowano też
zebranych o najważniejszych sprawach,
które będą przedmiotem obrad tegorocznego Zebrania Przedstawicieli, planowanego na początek czerwca br.
Elżbieta Jędrych

ykliczne spotkania Członkiń
Koła Spółdzielczyń mają zróżnicowany
tematycznie
przebieg. Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół
Geografii zwykle zabiera uczestników
w podróż po świecie. Nieco odmienny
przebieg miało marcowe spotkanie.
Też była to „podróż” , ale o charakterze zdecydowanie innym niż do tej
pory. Prelegentem bowiem był kapitan
Żeglugi Wielkiej Krzysztof Poraziński,
który w przystępny dla słuchaczy sposób scharakteryzował jednostki pływające. Objaśnił budowę statków, omówił
ich poszczególne rodzaje i zastosowanie
w przewożeniu zarówno ładunków, jak
i pasażerów.
Duże zainteresowanie wśród uczestników wzbudziły „wycieczkowce”, umożliwiające podróż czterem tysiącom pasażerów przy załodze liczącej dwa tysiące
osób. W spotkaniu został zaplanowany
udział podopiecznych Ogniska Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, z którym spółdzielnia od lat współpracuje. Pięcioosobowa delegacja z Ogniska
przygotowała niespodziankę z okazji
zbliżającego się Dnia Kobiet, w postaci
wokalnego występu przy akompaniamencie gitary oraz własnoręcznie wykonanych kwiatów dla każdej z pań.
Niespodzianką , która zaskoczyła nawet kierownika Ośrodka Janinę Ciesielską
było prawykonanie „Piosenki bez tytułu”
o sile miłości, autorstwa 13-letniej Sandry
Głusińskiej, której refren brzmi: „Miłość to
piękny kwiat,/ Miłość otacza świat,/ Miłość
ociera łzy,/ Żyjemy miłością my”.
Gromkie brawa oraz kosz słodyczy
były podziękowaniem za udział podopiecznych TPD w spotkaniu. 
Jot.

SPC inwestuje

SPC w ubiegłym roku zanotowało
kilkuprocentowy wzrost sprzedaży.
W tym roku Spółdzielnia PiekarskoCiastkarska w Warszawie chce powtórzyć ten wzrost. Firma zainwestowała
w ostatnich sześciu latach ponad 90 mln
zł, a w tym roku inwestycje sięgną około
10 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na rozbudowę mocy produkcyjnych
pieczywa mrożonego. – Fakt, że marka
SPC jest coraz bardziej rozpoznawalna
na rynku i doceniana przez konsumentów
powoduje, że każdego roku notujemy
przyrosty sprzedaży. W ubiegłym roku
było to kilka procent, ale nie przychodzi
to wcale łatwo. Miniony rok możemy
uznać za udany – mówi w rozmowie 3
kwietnia br. z serwisem portalspozywczy.
pl Janusz Kazimierczuk, prezes SPC.
Firma zakończyła ubiegły rok zyskiem,
co pozwoliło sfinansować prowadzone inwestycje, związane z rozwojem produkcji pieczywa mrożonego oraz pieczywa krojonego.
– Mamy nadzieję, że także w tym roku
utrzymamy te wskaźniki. Pieczywo jest dość
odporne na wahania koniunktury – kryzys
czy ożywienie gospodarcze. Ludzie i tak
jedzą chleb, a w razie kryzysu ograniczają
inne produkty – mówi prezes. Podkreśla, że
wpływ na cała branżę i osiągane przez nią
wyniki mają ceny surowców, które w 2013
roku kształtowały się dość pozytywnie.

Ø

Spadek spożycia
pieczywa

Sukcesy i rozwojowe plany SPC są
tym bardziej wyjątkowe, gdyż w ciągu ostatniej dekady spożycie pieczywa
spadło o ponad 30 proc. Ten rok z pewnością nie przyniesie ożywienia. A to
oznacza, że upadnie kolejne 250-300
piekarni – alarmowała „Rzeczpospolita” 27 stycznia br. W 2014 r. spożycie
pieczywa w gospodarstwach domowych może spaść do 49,5 kg na osobę,
prognozuje Instytut Polskie Pieczywo
(IPP). W 2013 r. mogło sięgnąć 50,5 kg.
Jeszcze w 1990 r. przekraczało 104 kg.
– Spożycie pieczywa maleje od wielu
lat, ponieważ zmieniają się nasze nawyki żywieniowe. Jemy więcej przekąsek
oraz płatków zbożowych. Częściej niż
przed laty odwiedzamy także lokale gastronomiczne – mówi Wojciech Zdrojowy, prezes spółdzielni piekarskiej Fawor
z Poznania. Mniejsza popularność chleba
i bułek najbardziej daje się we znaki małym i średnim piekarniom. – W 2013 r.
mogło wypaść z rynku ok. 500 firm, czyli
dwa razy więcej, niż powstało nowych.
Kolejne 250 może zakończyć działalność
w tym roku – szacuje Stanisław Butka,
prezes Stowarzyszenia Rzemieślników
Piekarstwa RP. Z kolei IPP – który liczbę
istniejących piekarni szacuje na 8,8-8,9
tys. – nie wyklucza, że w ubiegłym roku
upadło ponad 300 piekarni. W tym roku
może być podobnie.

Ø

Optymizm w Elblągu

– Przed świętami wielkanocnymi
przygotowujemy atrakcyjną ofertę wybranego asortymentu towarów w kategorii mięsa i wędliny. Komunikujemy

Konkurs Wielkanocny 2014

się ze swoimi klientami w ramach dedykowanego programu lojalnościowego (zapraszamy klientów do naszych
sklepów wysyłając im informacje sms).
Przygotowujemy ofertę na ciasta wielkanocne produkowane przez naszą
piekarnię, w szczególności serniki i mazurki – mówi w rozmowie z portalem
dlahandlu.pl 1 kwietnia br. Wiesław
Sznaza, prezes Społem PSS Elbląg.
– Z terminem świąt zbiega się wydanie gazetki handlowej, gdzie zaoferujemy
ok.40-50 artykułów z różnych grup towarowych. Prowadzimy również kampanię
promującą sklepy Społem w lokalnej telewizji. Przed samymi świętami w naszych
sklepach pojawi się specjalna oferta na
chlebki wielkanocne (do koszyczka) oraz
chlebek do żurku wielkanocnego. Szacujemy, że świąteczny miesiąc powinien
przynieść wzrost sprzedaży o ok.10-12
proc. Nie planujemy wydłużonej pracy
placówek detalicznych – dodaje prezes
elbląskiej spółdzielni.

Ø

60 lat Chóru Społem

20 marca br. w ramach rozpoczęcia
obchodów Jubileuszu 60-lecia Chóru
„Społem” miejscowego PSS odbył się
koncert Chóru w sali widowiskowo-konferencyjnej Bialskiego Centrum Kultury w Białej Podlaskiej. W koncercie pod
hasłem „Witaj Wiosno” wystąpiły także
Zespół Pieśni i Tańca „Podlasiacy” oraz
Kapela Ludowa „Podlasiacy”. Koncert
Chóru spotkał się z gorącym przyjęciem
licznie zgromadzonej publiczności. Podziękowania i gratulacje za wspaniały koncert, wieloletnie zaangażowanie w ciągu
60 lat istnienia Chóru „Społem” przekazali dyrektor Bialskiego Centrum Kultury
Anna Leszczyńska i prezes Zarządu PSS
Eugeniusz Mazur, wręczając chórzystom
wiązanki kwiatów.

Ø

Postulaty
uregulowania rynku

Rzecznik Sojuszu Lewicy Demokratycznej Dariusz Joński proponuje opodatkowanie wielkich sieci handlowych.
Wszystko dla drobnych polskich handlowców, którzy tracą w konkurencji
z gigantami. – Niestety w Polsce jak
grzyby po deszczu pojawiają się kolejne hipermarkety. Rodzimy handel na
tym cierpi – mówił 23 marca Onetowi
polityk. – Powinniśmy opodatkować te
hipermarkety, żeby nasz handel bronić.
Małe targowiska nie są w stanie konkurować z wielkimi supermarketami. Jesteśmy gotowi przygotować projekt opodatkowania hipermarketów – oświadczył
w rozmowie z Onet.pl. poseł Joński.
Za opodatkowaniem wielkich sieci
wcześniej opowiedzieli się też liderzy
– PiS Jarosław Kaczyński i Solidarnej
Polski – Zbigniew Ziobro. W styczniu
nowy minister Marek Sawicki z PSL
odniósł się podobnie do ekspansji dyskontów. Jak powiedział dla portalu
spożywczego.pl – Warto zastanowić
się nad ingerencją w rynek handlu, by
uregulować kwestię ekspansji sieci dyskontowych. W tej sprawie potrzebna
jest jednak także determinacja producentów – ocenia minister.

Śródmieście
kontynuując
współpracę
z Przedszkolem nr
222 przy ul. Wyki 17 na warszawskim Bemowie, ogłosiła konkurs
plastyczny na kartkę z życzeniami wielkanocnymi. Przedszkolaki
z pięciu grup wiekowych od 3 do 5
lat wykonały 77 kartek. Wszystkie
prace bardzo kolorowe, z umiesz-

czonymi elementami świątecznymi takimi jak: pisanki, koguciki,
kurki, zajączki, koszyczki, palemki, bazie, kwiatki, słoneczka. Różnokolorowy papier z naklejonymi,
lub namalowanymi elementami,

stanowią piękne tematyczne obrazki. Prawie wszystkie kartki są pracami indywidualnymi.
Oceniając je, komisja w protokóle stwierdza: „Prace konkursowe, bez wyjątku, to przemyśla-

ne i starannie wykonane obrazki
z użyciem świąteczno-wiosennych
akcentów. Dzieci wykazały się pomysłowością, właściwym doborem
kolorów, znajomością atmosfery
świąt”. Autorami wyróżnionych

14 kartek są: Lena Bednarska,
Rafał Ceregrzyn, Lilka Gas, Ewa
Gromadowska, Maja Harasimiuk,
Julcia Jakubczyk, Michasia Kwiecień, Igor Matuszewski, Ksawery
Nosarzewski, Patryk Ośko, Hubert
Skolniak, Wiktor Sasin, Ola Szwagierek, Krysia Wąsowska i Maciuś
Musur. 
Jot.

Patryk Ośko.

Michalina Kwiecień.

Maja Harasimiuk.

Liliana Gas.

Ewa Gromadowska.
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POSŁANIE

Dokończenie ze str. 1

z ulg i przywilejów od lat 90. Jak mówił mi niedawno Marek Hejda, prezes
PSS w Pruszkowie, w latach 2008-2010
koncerny Kaufland, Lidl i Carrefour uzyskały sprzedaż bez podatku w wysokości
64 mld zł, co podaje GUS /pełny wywiad
w następnym numerze/.
W programie Zgromadzenia, po
odśpiewaniu hymnów narodowego
i spółdzielczego przez chór Filharmonii
Łódzkiej, przewidziano m.in. obrady
plenarne, warsztaty tematyczne dotyczące stosowania zasad spółdzielczych
oraz wspierania interesów spółdzielczych poprzez wpływ na politykę europejską, tzw. Mapę Drogową dla spółdzielni w UE i wyzwania dla krajowych

Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego
do uczestników Zgromadzenia Ogólnego Cooperatives Europe
Organizatorzy i Uczestnicy Zgromadzenia Ogólnego Co-operatives Europe

Na konferencji prasowej od lewej: A. Domagalski, D. Lehnhoff i P. Green.

Spółdzielcza Solidarność

legislacji. Poza tym odbyło się spotkanie młodych przedsiębiorców spółdzielczych oraz spotkania grup uczestników w poszczególnych spółdzielniach

Pauline Green.
w Warszawie. Spółdzielców z Europy
gościły warszawskie spółdzielnie, m.in.
społemowskie Sp.Spożywców Mokpol
i Sp. Piekarsko-Ciastkarska /relacje
zamieścimy w następnym numerze/.
W oficjalnym otwarciu Zgromadzenia
udział wzięli m.in. Olgierd Dziekoński,
sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta
RP; Grażyna Henclewska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki;
Tadeusz Sławecki sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej; Piotr
Żuchowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Zofia Szalczyk, podsekretarz stanu
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju
Wsi. Małgorzata Marcińska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej; posłowie: Marek Gos
– przewodniczący Sejmowej Komisji
Nadzwyczajnej ds. opracowania nowego
Prawa Spółdzielczego – i Cezary Olejniczak, Radosław Szatkowski – prezes
Agencji Rynku Rolnego i inni goście.
Do udziału w obradach zaproszono
Pauline Green – prezydent Międzynarodowego Związku Spółdzielczego – która
już po raz trzeci odwiedziła Warszawę,
by zabrać głos w obronie spółdzielczości
w Polsce. – Spółdzielnie powinny stać
się liderem społecznym i taki cel przyjął
Międzynarodowy Związek Spółdzielczy jako swoją strategię do 2020r. – powiedziała podczas inauguracji warszawskiego spotkania. – Do tego potrzebne są
jednak stabilne ramy prawne, których
niestety wciąż brakuje w Polsce. Nie jesteśmy w stanie wpłynąć na władzę ustawodawczą w waszym kraju, możemy
jednak służyć pomocą w opracowaniu

Prezydium Cooperatives Europe z jej
prezydentem Dirkiem Lenhoffem, 2
kwietnia br. w Sejmie RP spotkało się
z grupą posłów i ekspertów Komisji nadzwyczajnej do opracowania prawa spółdzielczego m.in. z przewodniczącym
Komisji posłem Markiem Gosem. Odbyło się również spotkanie całej 18-osobowej Rady Cooperatives Europe z wicemarszałkiem Sejmu RP, Eugeniuszem
Grzeszczakiem. Temat legislacji spółdzielczej w krajach Unii Europejskiej,
ze szczególnym uwzględnieniem Polski,
poruszono w czasie obrad Zgromadzenia
Ogólnego Cooperatives Europe w dniu 3
kwietnia br i podjęto w tej sprawie specjalną uchwałę.
Podczas obrad Zgromadzenia, 3
kwietnia odbyła się konferencja prasowa, z udziałem prezydent MZS Pauline
Green, prezydenta CE Dirka Lehnhoffa

Generalna Uchwała
Zgromadzenia Ogólnego Cooperatives Europe
wspierająca nowelizację legislacji spółdzielczych w Europie

Społemowcy na sali obrad.
i prezesa KRS Alfreda Domagalskiego.
W odpowiedzi na moje pytanie o podanie przykładów podobnej dyskryminacji
spółdzielczości jak w Polsce – w Europie i świecie, nasi goście odpowiedzieli
szczegółowo o przypadkach wybranego,
branżowego ograniczania tworzenia nowych spółdzielni, np. w Kenii, Indonezji,
Japonii. Natomiast nie wymienili żadnego przykładu niszczenia i ograniczania
już istniejących branż spółdzielni! To
bardzo znamienne. Goście wyrażali konsekwentnie swoją solidarność z walką
polskich spółdzielców o należną równość
ich praw, o niezależność wobec państwa.
Organizacja Cooperatives Europe,
powstała w 2006 r. przez połączenie
istniejących wcześniej Regionu Euro-

Prezes Mokpolu S. Cerański oprowadza spółdzielców Europy.
dobrego, nowoczesnego, przychylnego
spółdzielcom projektu opartego o światowe doświadczenia. Dążymy do tego,
by rządy były w stanie zapewnić wsparcie dla spółdzielni i korzystać z ludzkiej
aktywności pobudzanej przez ten ruch.
Przypominamy również, że promowanie i wspieranie spółdzielczości zaleca
Międzynarodowa Organizacja Pracy.

Krajowa Rada Spółdzielcza oraz cztery
inne polskie organizacje reprezentujące
spółdzielczość spożywców, pracy, mieszkaniową i SKOK-i są członkami Cooperatives Europe.
Organizacja ta 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 Człon-

Spółdzielczość jest w nowoczesnym państwie prawdziwą szkołą demokratycznego działania samorządności i zaangażowania obywatelskiego. Spółdzielnie
krzewią ducha przedsiębiorczości, propagują samodzielność i zaradność.
Idea spółdzielczości spleciona jest z polską historią. Niektórzy widzą wręcz w
polskim uczonym, Stanisławie Staszicu jednego z prekursorów światowego ruchu
spółdzielczego, uznając założone przez niego w 1816 r. Hrubieszowskie Rolnicze
Towarzystwo Wspólnego Ratowania się w Nieszczęściach za jeden z pierwszych
przykładów spółdzielni. Polski ruch spółdzielczy odegrał znaczącą rolę w czasach
zaborów, stanowił jedno z narzędzi realizacji idei „pracy u podstaw”. Spółdzielnie uczyły Polaków zrzeszania się, gospodarczej aktywności i niezależności. Idea
spółdzielczości przetrwała zabory, oparła się czasom gospodarki planowej. Dziś
stanowi jedną z form wolności gospodarczej w Polsce.
25 lat spółdzielczości w wolnej Polsce pokazało, że spółdzielnie nadal są miejscem odpowiedzialnego, solidarnego i skutecznego działania, Stanowią wyjątkową formę współpracy między ludźmi. Siła głosu członków spółdzielni nie zależy
od wysokości ich udziałów. To demokratyzuje proces podejmowania decyzji.
Skupienie się na potrzebach członków jest dla spółdzielni priorytetem. Jestem
przekonany, że są to atuty ruchu spółdzielczego. Zwłaszcza w dobie kryzysu i
towarzyszącej mu dyskusji nad kwestiami takimi, jak ekonomia społeczna czy
etyczna odpowiedzialność biznesu.
Polska spółdzielczość może być dumna z dotychczasowych sukcesów. Jesteśmy
jednak świadomi, że przed nami wiele nowych wyzwań. Choć według statystyk
co siódmy człowiek na ziemi związany jest z ruchem spółdzielczym, to ogólna
liczba członków spółdzielni w naszym kraju wykazuje, niestety, tendencję spadkową. Podczas gdy w Unii Europejskiej spółdzielnie wytwarzają średnio 6% PKB,
w Polsce jest to zaledwie 1%. Dlatego sądzę, że warto wspólnie z europejskimi
partnerami wspólnie poszukać optymalnych rozwiązań zwiększających znaczenie
i zysk spółdzielni – w Polsce i w całej Europie.
Cieszę się, że Zgromadzenie Ogólne Cooperatives Europe, najważniejsze spotkanie europejskich spółdzielców, odbywa się w Warszawie. To z jednej strony wyraz uznania dla wspaniałego dorobku polskiej spółdzielczości. Ale to też znakomita okazja do dyskusji nad obecnymi perspektywami rozwoju spółdzielczości w
Polsce i w Unii Europejskiej. Życzę wszystkim uczestnikom spotkania owocnych
obrad. Wierzę, że będzie ono okazją do wymiany poglądów, przyczyniając się do
opracowania nowych pomysłów na umocnienie roli polskiej i europejskiej spółdzielczości. Życzę, aby wynieśli Państwo z tej dyskusji jak najwięcej inspiracji.
Pozdrawiam
Bronisław Komorowski

pejskiego 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.

kowkich 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.
Opr. DARIUSZ GIERYCZ
Od Redakcji: W następnym numerze zamieścimy relacje z wizyt gości
z Cooperatives Europe w spółdzielniach społemowskich.

W wielu krajach Europy dokonywany jest przegląd legislacji spółdzielczej.
Jest to pożądany proces w celu stworzenia nowoczesnych i postępowych ustaw
wspierających rozwój spółdzielczości w całej Europie. Jednocześnie, w szeregu krajów europejskich, takich jak na przykład Polska czy Turcja, niektóre nowelizacje zmierzają do ograniczenia samorządności spółdzielni. Budzi
to wielki niepokój Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, a zwłaszcza
Cooperatives Europe jako regionu europejskiego MZS.
Dlatego proponuje się, by Zgromadzenie Ogólne Cooperatives Europe przyjęło
następującą generalną uchwałę dla wsparcia spółdzielni w Europie:
Zgromadzenie Ogólne Cooperatives Europe przypomina europejskim rządom
i parlamentom o uznaniu spółdzielni przez Międzynarodową Organizację Pracy
w przyjętym przez jej członków Zaleceniu nr 193, w Traktatach Unii Europejskiej
(Art. 57 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej), w Statucie Spółdzielni
Europejskiej (SCE) i w szeregu sprawozdań Parlamentu Europejskiego.
Spółdzielnie są przedsiębiorstwami, będącymi własnością ich członków i stosującymi się do siedmiu Zasad Spółdzielczych (dobrowolnego i otwartego członkostwa, demokratycznej kontroli członkowskiej, ekonomicznego uczestnictwa
członków, autonomii i niezależności, edukacji, szkolenia i informacji, współpracy
pomiędzy spółdzielniami, troski o społeczność).
Dlatego jest niezwykle ważne, żeby jakakolwiek rewizja ustaw spółdzielczych
uwzględniała szczególną naturę spółdzielni, a zwłaszcza stosowanie przez nie
tych siedmiu zasad, najlepiej poprzez bezpośrednie ich wzmiankowanie.
Zgromadzenie Ogólne mocno wspiera działania legislacyjne i lobbystyczne
swoich członków z poszczególnych krajów w obronie tych zasad spółdzielczych.
Warszawa 3 kwietnia 2014 r.
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Petycja spółdzielczości polskiej

W

do Parlamentu Europejskiego (fragmenty)

ostatnich latach nasiliła
się działalność polskiego
ustawodawcy, a w następstwie także administracji państwowej
godząca w podstawy społeczne i gospodarcze ruchu spółdzielczego, będącego
we wszystkich krajach unijnych ważnym elementem samorządnych form
organizowania społeczeństwa i rynku
gospodarczego (z reguły znacznie silniejszym niż w Polsce). Prowadzenie
działalności gospodarczej na rynku
wewnętrznym Unii opiera się na pluraliźmie jej form. W tym zakresie spółdzielczość ma istotne znaczenie./…/
/.../ Inicjatywy prowadzące do paraliżu działania spółdzielni, a często też
wprost do likwidacji spółdzielni wychodzą z kręgów posłów koalicji rządzącej,
którzy na niszczeniu spółdzielczości
(przejmowanej następnie przez instytucje komercyjne i spółki prawa handlowego) budują swoją „specjalizację
parlamentarną” mającą przesłonić ich
ignorancję prawną i opierają swoją pozycję polityczną na operowaniu populistycznymi hasłami. Poselskie projekty
ustawowe są mechanicznie (w trybie
większości sejmowej) przegłosowywane w Sejmie i w Senacie, z całkowitym lekceważeniem trybu konsultacji
i głosu milionów spółdzielców, a nade
wszystko ekspertów prawnych, wykazujących horrendalne naruszenia prawa unijnego i aktu konstytucyjnego,
elementarnych zasad prawa cywilnego
i spółdzielczego. Ustawy te są następnie
w błyskawicznym trybie egzekwowane
przez administrację rządową.
Z powodu przewlekłości postępowania przed polskim Trybunałem Konstytucyjnym i jego decyzjach o odwlekaniu
o 1,5 roku wejścia w życie orzeczeń (co
uniemożliwia wznawianie postępowań
sądowych i administracyjnych oraz procesy odszkodowawcze w stosunku do
zdarzeń poprzedzających wejście w życie wyroku) droga ochrony konstytucyjnej, wewnątrz krajowej, została w zasadzie wyłączona, stawiając spółdzielnie
w rozpaczliwej sytuacji (jako że sądy
powszechne zmuszone są stosować anty
spółdzielcze ustawy)./…/
/…/ Naruszenie podstaw prawnych
działania spółdzielczości realizowane
jest poprzez ciągłe zmiany i destabilizację podstawowego aktu prawa spółdzielczego ustawy z 1982 r. – Prawo spółdzielcze, w której na przestrzeni niewielu
lat dokonano około 50 zmian. Obecnie
w Sejmie złożono projekt wprowadzenia
do tej ustawy przepisów pozwalających
na przekształcanie spółdzielni handlowych (zwłaszcza spółdzielni spożywców
i spółdzielni gminnych „Samopomoc
Chłopska”) w spółki prawa handlowego, co jest absurdem prawnym, tak
zgodnie ocenianym przez profesorów
cywilistyki, ale pozwala wyprowadzać
ze spółdzielni majątek zanim zorientują się pozostali członkowie. W sprawie
tej natychmiastowy protest złożyła na
ręce Marszałka Sejmu Krajowa Rada
Spółdzielcza. Wcześniej już w odrębnej
ustawie z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczeniu barier administracyjnych dla
obywateli i przedsiębiorców ( a więc
pod szczytnym szyldem ale w sposób zaskakujący i ukryty) wprowadzono możliwość przekształcania w spółki prawa
handlowego spółdzielni pracy.
1. Ustawodawca stosuje też metodę
wyodrębniania poszczególnych spółdziel-

ni spod działania głównej ustawy – Prawo
spółdzielcze, w której ramach mieć powinny autonomię i specyfikę statutową,
i normuje je w oddzielnych ustawach by
łatwiej podporządkowywać polityce resortowej i kontroli resortów rządowych.
Tak dzieje się z ustawą o spółdzielczych
kasach oszczędnościowo-kredytowych,
tak dzieje się ze spółdzielczością mieszkaniową w której zasobach mieszka dziś
około 10 mln obywateli!/…/
/…/ Opisane tu sytuacje prawne i faktyczne mają proste odniesienie nie tylko
do bezpośrednio i na zasadzie pierwszeństwa obowiązujących standardów
prawnych Unii Europejskiej i problemu
harmonizacji prawa państwa członkowskiego jakim jest Polska do rozwiązań
prawa unijnego. One tworzą, biorąc pod
uwagę wymiar Polskiej gospodarki w systemie jednolitego rynku, rzeczywiste zagrożenia dla jego właściwego funkcjonowania jako całości./…/
/…/ W tej petycji uznajemy działania
polskiego ustawodawcy i Rządu, wymierzone przeciw polskiej spółdzielczości za
naruszające najważniejsze postanowienia
prawa unijnego, w tym i zasady właściwego funkcjonowania jednolitego rynku.
Skalę problemu udowodnimy szczegółowymi materiałami dostarczanymi Parlamentowi Europejskiemu przez poszczególne branże spółdzielcze i materiałami
załączonymi do tej petycji . Naszym zdaniem polityka władz Państwa Polskiego
wobec spółdzielczości narusza podstawowe postanowienia prawa unijnego takie jak:
1. Zawarta w art. 2 Traktatu o Unii
Europejskiej (dalej TUE) zasada społeczeństwa opartego na pluralizmie, niedyskryminacji, solidarności i in. wspieranego przez państwo demokratyczne
i państwo prawne.
2. Zawarta w art.3 ust.3 TUE zasada
zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz społecznej gospodarki rynkowej
o wysokiej konkurencyjności. Art. 3 ust.3
zakłada też zwalczanie wykluczenia społecznego i dyskryminacji, a taki charakter mają działania Państwa wymierzone
przeciw spółdzielniom i spółdzielcom.
3. Dyskryminacja polskiej spółdzielczości narusza w poważnej skali także
postanowienia Karty Praw podstawowych UE stanowiącej na mocy art.6 akt
prawny o mocy traktatowej.
Wśród postanowień Karty rażąco naruszony został:
• art.12 w zakresie prawa do swobodnego stowarzyszania się;
• art. 15 w zakresie prawa do podejmowania pracy w instytucjach spółdzielczych w związku z intensywnymi działaniami na rzecz ich likwidacji;
• art. 16 w zakresie wolności prowadzenia działalności gospodarczej, która
w ramach spółdzielczości dodatkowo
warunkuje wykonywanie funkcji społecznych;
• art. 17 w zakresie w jakim likwidacja spółdzielni lub jej dyskryminacja
gospodarcza godzi w prawo własności jej
członków;
• art. 21 w zakresie w jakim dyskryminowany jest status spółdzielni związany z jej majątkiem grupowym oraz poglądami spółdzielców na istotę państwa
(jako instytucji winnej spółdzielczości
tolerancję, wsparcie, ochronę i prawo do
autonomii).
4. wymóg, wynikający z artykułu 26
ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii

„Janosikowe” stop!

T.K. broni Mazowsza

O

bowiązujący od prawie sześciu
lat system „janosikowego”, czyli dopłacania mniej zasobnym
regionom przez zamożne województwa, a także Warszawę, spotykał się
z potęgującą się powszechną krytyką
– trzeba zmienić sposób naliczania podatku w taki sposób, aby samorządy
mogły normalnie, bez popadania w biedę, funkcjonować. O destrukcyjnym
wpływie „janosikowego” na budżet
Mazowsza i Warszawy mówiły przy
różnych okazjach nie tylko władze samorządowe, prawnicy, dziennikarze,
ale i skrupulatni analitycy finansowi.
Wpłaty na „janosikowe” są największym składnikiem wydatków operacyjnych Województwa Mazowieckiego wynoszącym około 35 % wydatków ogółem.
Przez ostatnie 10 lat Mazowsze musiało
oddać mało zamożnym województwom
6,4 miliarda zł. , czyli równowartość
swoich trzech rocznych budżetów. „Jak

mamy w takiej sytuacji zgodnie z ambitnymi założeniami
− mówi mi sekretarz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Waldemar Kuliński – rozwijać nasz
region? Każdy kto choć trochę zna się na
finansach samorządowych, wie dobrze,
że przepisy o „janosikowym” zniszczyły
finanse Mazowsza. Samo naliczanie wysokości wpłaty na podstawie dochodów
sprzed dwóch lat - kiedy województwo
zaksięgowało znacznie większe wpływy
niż dziś z podatku CIT – jest legislacyjnym nieporozumieniem.”
Trudno się dziwić, że Agencja Fitch
obniżyła rating województwa mazowieckiego do pozycji „BBB”, co przysparza
władzom samorządu Mazowsza sporo
problemów zupełnie przez nich niezawinionych.
Dokończenie na str. 5

Europejskiej zapewnienia zrównoważonego rozwoju we wszystkich sektorach
gospodarczych, zwłaszcza w związku
z sektorem komercyjnym i z sektorem
spółdzielczym.
Krajowa Rada Spółdzielcza apeluje do Parlamentu Europejskiego
jako organu szczególnie powołanego
do ochrony powołanych tu wartości
o szybkie wszczęcie postępowania, mogącego przerwać proces nasilającej się
dyskryminacji polskiej spółdzielczości oraz ocalić jej tradycje i dorobek
ważny dla funkcjonowania nie tylko
Polski lecz w istotnym stopniu także
Unii Europejskiej. Liczymy na to, że
działania Parlamentu Europejskiego
spowodują także aktywizację prac Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, zwłaszcza w zakresie krzywd
doznawanych przez poszczególnych
spółdzielców – obywateli UE. Liczymy
też, że już wstępna faza prac dochodzeniowych pozwoli zainteresować sytuacją polskiej spółdzielczości Komisję
Europejska.
Krajowa Rada Spółdzielcza gotowa
jest w trybie natychmiastowym dostarczyć Parlamentowi Europejskiemu i jego
organom wszelkie materiały potwierdzające zarzuty naruszeń prawa unijnego
podniesione w tej petycji.
Jerzy Jankowski
Przewodniczący Zgromadzenia
Ogólnego KRS
Marzec 2014 r.
24 marca br. sekretarz generalny
PE potwierdził przyjęcie Petycji, którą podpisało ponad 120 tys. polskich
spółdzielców.

Stanowisko

Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej
w sprawie antyspółdzielczej polityki i prac nad prawem spółdzielczym - ustawą o spółdzielniach
1. Jedną z podstawowych zasad nowoczesnego państwa jest zaufanie obywateli do
prawa. Wielokrotne nowelizowanie ustaw przyczynia się do utraty spójności poszczególnych aktów prawnych. Wzorcowym przykładem poprawności legislacyjnej
była i jest ustawa o spółdzielniach z 1920 r., która w okresie funkcjonowania była
nowelizowana tylko jeden raz.
Pod obrady Parlamentu ponownie wnoszone są szkodliwe projekty ustaw już raz
odrzucone przez Sejm w poprzedniej kadencji. Projekty te doczekały się wielu negatywnych opinii prawnych z poważnymi zarzutami o antyspółdzielczym charakterze i niekonstytucyjności wielu zawartych w nich przepisów. Surowe i krytyczne
jest również stanowisko rządu, który zgłosił istotne zastrzeżenia do kilkudziesięciu
przepisów. Negatywne opinie sformułowały również m.innymi Krajowa Rada
Sądownictwa, Prokuratura Generalna.
2. Jaskrawymi przykładami destrukcyjnych działań destabilizujących funkcjonowanie ruchu spółdzielczego są m.in.:
naruszanie konstytucyjnej wolności zrzeszania się (art. 58 Konstytucji)
• n aruszanie praw członków do swobodnego wyboru organów wewnętrznych spółdzielni, związków spółdzielczych, Krajowej Rady Spółdzielczej;
• n adużywanie w swej argumentacji brzmienia art. 31 ust. 3 Konstytucji proponując bezzasadne ograniczanie wolności konstytucyjnej w imię rzekomej ochrony
bezpieczeństwa demokratycznego państwa czy też ochrony środowiska, zdrowia
i moralności publicznej;
• b ezzasadne ignorowanie Międzynarodowych Zasad Spółdzielczych, a w szczególności 2, 4 i 6 dotyczących: demokratycznej kontroli członkowskiej, autonomii
i niezależności, współdziałania
• o graniczanie i blokowanie inicjatywy społecznej poprzez brak możliwości swobodnego kształtowania wewnętrznych unormowań w statutach spółdzielni.
Tak ukierunkowane tezy i działania w swej istocie mają doprowadzić do:
• likwidacji Kongresu Spółdzielczości,
• pozbawienie związków rewizyjnych prowadzenia lustracji,
• g odzenie w międzynarodowe zasady i wartości spółdzielcze wywodzące się z aktów międzynarodowych ratyfikowanych przez Polskę,
• jawnego i skrywanego niszczenia spółdzielczości polskiej poprzez nadmierną
ingerencję w struktury oraz zasady wyłaniania i funkcjonowania organów wewnętrznych spółdzielni, związków spółdzielczych i Krajowej Rady Spółdzielczej.
Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej wyraża stanowczy protest wobec inicjatyw zmierzających do wyeliminowania z obiegu prawnego ruchu spółdzielczego. W większości krajów Unii Europejskiej spółdzielczość jest
postrzegana jako ważny partner struktur rządowych i samorządowych – jedynie
w Polsce jest uznawana za formę niepoprawną politycznie i uwierającą część elit
politycznych.
Warszawa, 19 marca 2014 r.

PROTEST Towarzystwa Spółdzielców
w obronie spółdzielczości i spółdzielców

T

owarzystwo Spółdzielców nawiązuje do chlubnych tradycji
Towarzystwa
Kooperatystów
oraz Towarzystwa Popierania i Kooperacji Pracy i zgodnie ze swoim statutem
popularyzuje oraz broni idei, wartości
i zasad spółdzielczych, jako instytucji
prawa międzynarodowego, ratyfikowanego przez Polskę oraz dorobku blisko
2 wieków polskiego i międzynarodowego ruchu spółdzielczego. Stowarzyszenie zostało założone w 1993 r., jako
odpowiedź spółdzielców na destrukcyjne działania ówczesnych władz wobec
spółdzielni i ich związków, zapoczątkowane antyspółdzielczą „spec ustawą” z 1990 r. Ustawa ta zlikwidowała
wszystkie struktury ponadpodstawowe
spółdzielni. Jej skutkiem była utrata
przez spółdzielnie ogromnego majątku, który w części został zmarnowany,
a w części przejęty w sposób spekulacyjny i służy różnym grupom interesów, a nie spółdzielcom, jako ich byłym współwłaścicielom. Jej skutkiem
była m.in. likwidacja systemu szkolnictwa stopnia zawodowego i średniego
finansowanego przez spółdzielczość.
Kolejne lata to okres stopniowej degradacji sektora spółdzielczego.
Uchwalane przez Sejm kolejne ustawy i ich nowelizacje, zamiast stwarzać
szansę na rozwój sektora spółdzielczego, wprowadzały komercjalizacje
tego systemu i pogarszanie prawnych
warunków jego funkcjonowania. Można tu wymienić kolejne niekorzystne
zmiany w funkcjonowaniu SKOK-ów,
czy też przepisy o przekształcaniu spółdzielni pracy w spółki prawa handlowego. Szczególnie negatywnie ocenić
należy kolejne ustawowe zmiany dotyczące spółdzielczości mieszkaniowej,

które zmierzają nie tylko do faktycznej
likwidacji tego sektora, ale również
do zniszczenia jednej z ostatnich form
społeczno-gospodarczych opartych na
podmiotowości obywatelskiej.
Należałoby zadać pytanie, komu
zależy na osłabianiu i niszczeniu spółdzielczości, w szczególności spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce, która
posiada wieloletnie tradycje i niekwestionowany dorobek w zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych w Polsce.
Powojenna spółdzielczość, tak mocno
krytykowana jako relikt realnego socjalizmu, przyczyniła się do odbudowy
kraju i upowszechnienia postępu cywilizacyjnego kraju najbardziej zniszczonego dwoma wojnami ze wszystkich
państw europejskich i pozostającym
daleko w tyle za wysoko rozwiniętymi
gospodarczo krajami Europy. W okresie
II wojny światowej spółdzielczość była
bazą gospodarczą Polskiego Państwa
Podziemnego. Należy przypomnieć, że
spółdzielnie mieszkaniowe, reaktywowane w 1957 r. i inwestujące, przyczyniły się do znacznej poprawy warunków mieszkaniowych w wielu miastach
i miasteczkach. I tak m.in. w Siedlcach,
liczących ok. 70 tys. mieszkańców,
połowa z nich mieszka w nowoczesnych domach, zbudowanych w okresie
powojennym w zasobach Siedleckiej
Spółdzielni Mieszkaniowej, odpowiadających standardom XX w., a nawet
i XXI w. Pomimo trudności SSM prowadzi działalność społeczno-kulturalną, kluby mieszkańców osiedli i kółka
zainteresowań. Podobne przykłady
można by mnożyć.
Spółdzielczość mieszkaniowa w Polsce pełniła też istotne funkcje społeczno-kulturalne, w 1987 r. prowadziła

ogółem 232 szkoły różnego typu, w których pobierało naukę ponad 41 tys. uczniów, utrzymywała
domy kultury,
ponad 4,8 tys. klubów i świetlic wspomagała 2,8 tys. zespołów artystycznych
i 2,6 tys. sportowych. Umożliwiało to
uczestnictwo w kulturze i rekreację
wielu tysiącom ludzi zwłaszcza z terenów wiejskich i środowisk małomiasteczkowych. Niebagatelne znaczenie
społeczne miała także działalność 4557
Ośrodków Praktycznej Pani istniejących przy spółdzielniach spożywców
i 4340 Ośrodków Nowoczesnej Gospodyni przy spółdzielniach „Samopomocy
Chłopskiej” na terenach wiejskich, zorientowanych na pomoc w prowadzeniu i unowocześnianiu gospodarstwa
domowego i zapewnienia m.in. tanio
różnych usług bytowych.
Spółdzielnie mieszkaniowe to jeden
z ostatnich sektorów gospodarki posiadający znaczący majątek w postaci
substancji mieszkaniowej i terenów
budowlanych, który nie został przejęty
przez wielki kapitał. Nie jest tajemnicą, że drapieżne lobby deweloperskie
i bankowo-finansowe od dawna przejawia w tym zakresie zainteresowanie.

Felieton obywatelski

do tych 23 %, którzy nie mają w domu
bieżącej wody i toalety, a także do tych
43 % , których nie stać od lat na wczasy,
czy wakacje...
Poniżej ustawowej granicy ubóstwa

się o pogrążonej w kryzysie Portugalii,
a przy okazji nie zauważa, że tam statystyczne średnie wynagrodzenie jest ponad dwa razy większe niż w Polsce, które
wynosi 3,5 tys. zł. Dodajmy, że średnie

Więcej niż 10 milionów Polaków jest
zagrożonych trwałym ubóstwem – wynika z ostatniego raportu Głównego
Urzędu Statystycznego. A tymczasem
w 2013 roku premier i ministrowie
przyznali swoim podwładnym, mającym średnio 8-tysięczne pensje, sowite nagrody w sumie o wartości ponad
100 mln zł. Głównie za to, że łaskawie
urzędują w resortach . Jakoś nie ma
w prasie informacji mówiących o tym,
że zostali oni nagrodzeni, wyróżnienie
za jakieś specjalne zasługi...
Na pewno nikt z tych nagrodzonych
nie „aspiruje” do 35 % naszych rodaków, których nie stać na ogrzewanie, ani

W związku z tym zdecydowanie
przeciwstawiamy się zorganizowanym działaniom niszczenia polskiej
spółdzielczości, jako organizacyjnej
formy społeczno-gospodarczej ochrony zwykłych ludzi przed lichwiarzami i spekulantami oraz kontrolowanymi przez nich strukturami
i instytucjami. Przypominamy, że
właśnie w celu tej ochrony powstała
spółdzielczość w XIX
Warszawa dnia 18 marca 2014 r.

Wielkie zagrożenie ubóstwem
– wynoszącej 443 zł na osobę miesięcznie – żyje więcej niż 13 % gospodarstw
domowych.
Sięgnijmy do badań Eurostatu. One
wskazują, że co czwarty pracujący Polak dostaje pensję, która nie przekracza
dwóch trzecich średniej krajowej, czyli
1700 zł netto. Od jakiegoś czasu prorządowa prasa ze współczuciem rozpisuje

zarobki w również „posiadającej kryzys”
Hiszpanii są trzy razy większe niż w Polsce.
Zasada godziwej płacy za solidną
pracę, to sedno europejskiej społecznej
gospodarki rynkowej, a podobno taką
nasza gospodarka taką chce być... Podobno...
Jerzy Wojciewski
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KRS – KZRSS – WSS „Społem”

W

Wrażliwi na ludzi

„Kurierze Spółdzielczym” nr
4/2014, opublikowano wywiad
z Anną Tylkowską – prezesem
Zarządu WSS Śródmieście, przewodniczącą RN KZRSS „Społem” i wiceprzewodniczącą ZO KRS. Wywiad, zatytułowany: „Społemowcy umieją się dzielić
z otoczeniem. W kraju i stolicy – biznes
społecznie zaangażowanych PSS”, przeprowadziła prof. Zofia Chyra-Rolicz.
Oto fragmenty tego wywiadu:
„ – KZRSS „Społem” składa Radzie
Nadzorczej doroczne sprawozdania
z realizacji uchwał V Zjazdu Delegatów.
Rada Nadzorcza wysłuchała je w grudniu 2013 r. Jakie główne sprawy udało
się zrealizować z postanowień Zjazdu
na koniec ub. r.?
– /…/ Nawiązano współpracę z firmą
Heuresis, która uzyskała środki unijne na
organizację szkoleń w woj. mazowieckim.
Utworzono spółdzielnię osób prawnych
„Społem” Spółdzielczy Ośrodek Wypoczynkowy „Zorza”, w celu modernizacji
tego obiektu w Kołobrzegu. Sporządzono także wykaz społemowskich hoteli,
ośrodków wypoczynkowych i restauracji
rekomendowanych turystom. Prowadzona
jest ogólnopolska kampania multimedialna w prasie ogólnopolskiej i lokalnej oraz
radio, promująca spółdzielczość „Społem”, której efekty są widoczne.
Utworzony został profil Społem na Facebooku, trwają prace nad zmianą wizerunku internetowego Związku i spółdzielni
oraz portalem społecznościowym „Misja
społeczna Społem”. Nawiązano kontakty
z Instytutem Badań Rynku, Konsumpcji
i Koniunktur oraz agencją PMR w zakresie
przygotowywania raportów o stanie handlu
i funkcjonowaniu sieci handlowych. Udało
się powrócić do tradycji organizowania tzw.
święta latawca we współpracy z aeroklubami. W ub. r. w Gliwicach odbyły się 51.
Latawcowe Mistrzostwa Polski pod nazwą
„Święto Latawca Społem PSS”. Stały się
one znaczącym wydarzeniem w kalendarzu imprez modelarskich, przyczyniając się
do popularyzacji spółdzielczości. Niestety
nie udało się jeszcze utworzyć w Związku
funduszu poręczeń dla małych spółdzielni
podejmujących modernizację swoich placówek handlowych.
W zakresie wspólnych działań zakupowych, wzmocniona została działalność
Krajowej Platformy Handlowej „Społem”. Znacząca jest ilość produktów marki własnej „Społem” zarówno w grupie
artykułów żywnościowych jak i gospodarstwa domowego codziennego użytku.
Informację o działalności KPH, Zarząd
Związku składa na każdym posiedzeniu
Rady Nadzorczej.
– Toczą się prace Nadzwyczajnej Komisji ds. ustaw spółdzielczych. Jakie są
oczekiwania środowiska społemowskiego pod adresem dobrego prawa?
– Rada Nadzorcza Związku upoważniła prezesa Zarządu KZRSS „Społem”
Jerzego Rybickiego do reprezentowania
środowiska „Społem” w Nadzwyczajnej
Komisji. Jako wiceprezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, współpracował
także w przygotowaniu projektu ustawy
Prawo Spółdzielcze, przyjętego w czerwcu ub. r. przez ZO KRS. Wystosowany
został list do Marszałek Sejmu RP Ewy
Kopacz, w sprawie aktualnych prac ko-
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misji, która rozpatruje 8 projektów ustaw
spółdzielczych.
Protestować będziemy przeciwko kolejnemu projektowi szybkiego przekształcania spółdzielni w spółki. Chcielibyśmy, aby
prawo spółdzielcze wzmacniało i chroniło
działalność spółdzielni, a nie prowadziło,
jak to było w przeszłości w przypadku innych ustaw, do destrukcji i dalszego ograniczania tej formy działalności. Oczekujemy,
że spółdzielnie będą traktowane na równi
ze spółkami handlowymi w zakresie prawa
podatkowego (zniesienie podwójnego opodatkowania). Nowe prawo powinno ułatwić
łączenie się spółdzielni, aby wzmocnić ich
pozycję gospodarczą. Prawo spółdzielcze
nie powinno hamować społecznej aktywności członków spółdzielni, nie powinno
wprowadzać zbyt wielu ograniczeń, pozostawiając możliwość uregulowań statutowych spółdzielni./…/
– Kierowana przez Panią Prezes
WSS Śródmieście, prowadzona jest
według społecznych zasad biznesu. Organizuje akcje charytatywne, wspiera
dzieci niepełnosprawne i z ubogich rodzin, organizuje zbiórki żywności. Jak
podsumować w tym zakresie działalność spółdzielni w 2013 r. i plany na rok
bieżący?
– /…/ Udostępniliśmy nasze powierzchnie sklepowe pod skarbony na datki klientów przeznaczone na leczenie dzieci, organizowane przez fundacje: „Odmienić
życie”, „Pomoc Dzieciom”, „Kolorowy
Świat”, „Towarzystwo Pomocy Dzieciom”, „Serce Dziecka”, „Mazowsze”.
Prowadziliśmy zbiórki przedmiotów codziennego użytku wśród członków i pracowników – zabawki, znaczki pocztowe,
odzież, obuwie, nakrętki, we współpracy
z Fundacją Praw Dziecka, Palotyńską
Fundacją Misyjną Salvatti, Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży
z Wadą Słuchu „Pomóż Nam
Usłyszeć Świat”. Udało się nam zebrać aż
892 kg nakrętek!
Długa jest lista imprez kulturalnych,
sportowych i charytatywnych, które wspieraliśmy produktami, jak słodycze, owoce,
przekąski, ciasta i nagrody rzeczowe.. Pomagaliśmy m.in. Bibliotece w Centrum
Zdrowia Dziecka, Stowarzyszeniu Razem
dla Niepełnosprawnych, licznym przedszkolom i ogniskom wychowawczym, spółdzielczej spartakiadzie zimowej i przeglądowi zespołów artystycznych w Polanicy
Zdroju oraz wielu innym jubileuszowym
i okolicznościowym imprezom. Oprócz zaopatrzenia w produkty spożywcze, wspieraliśmy je także finansowo.
Uczestniczyliśmy w akcji „Reszta
w Twoich Rękach” Mennicy Polskiej
i UNICEF Polska, wychodzącej za granicę. Prowadzimy zbiórki produktów
o wydłużonym terminie przydatności,
oraz – we współpracy z Bankiem Żywności SOS – sprzedaż pakietów żywnościowych, stanowiących bilet wstępu na koncert. Prowadzimy sprzedaż produktów
firmy Procter & Gamble, umożliwiając
gromadzenie funduszy dla dzieci uzdolnionych sportowo w ramach akcji „Dziękuję Ci Mamo”.
Pod koniec 2012 r. podjęliśmy współpracę z dziećmi i młodzieżą w akcji
„Właściwe odżywianie pomaga w nauce”,
prowadzonej wspólnie z MAH i naszymi
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Jak przed rokiem, pochwalił spółdzielców, gratulując im trwania żmudną, codzienną pracą na trudnym rynku,
mimo groźnej rosnącej konkurencji.
Jego zdaniem, niestety rządzący i ustawodawca „z zadziwiającą beztroską
tworzą prawo dżungli”, pozwalające
bogatym obcym koncernom odprowadzać niemałe zyski za granicę, podczas
gdy rodzime firmy, kupcy mają coraz
większe kłopoty. Musimy mimo tego
walczyć o utrzymanie miejsc pracy,
o rozwój lokalnych polskich firm. Pomaga w tym działalność PSS „Społem”
– dodał burmistrz.
W roku 2013 r. prowadzono działalność w 15 sklepach, w tym w 12 spożywczych i 3 przemysłowych, Cafe-barze,
piekarni oraz na targowisku. Mimo ostrej
walki z konkurencją, szczególnie z Biedronkami i Tesco, PSS wypracowała
zysk brutto w wysokości 287 tys.zł. Zysk
netto wyniósł 206 tys.zł /w roku 2012
– 138.601 zł./. Majątek trwały zwiększył się w roku o 774 tys. zł. Spółdzielnia
konsekwentnie omija kredyty bankowe,
zachowując płynność finansową.
W 2013 roku w PSS wykonano wiele
inwestycji, remontów, zakupiono sporo
urządzeń i sprzętu. Najważniejszą, ko-

rzystną inwestycją była budowa 11 pawilonów przy ul. Pokoju za 907 tys. zł,
czyli mniej niż zakładano i z udziałem
najemców.
Rok 2014 to rok 85-lecia naszej
Spółdzielni – mówił prezes Chocian.
I mimo, że na pewno nie będzie łatwo,
to musimy dalej sprostać oczekiwaniom naszych klientów, od lat wiążących ze znakiem „Społem” solidność,
wysoką kulturę obsługi, znajomość ich
potrzeb i bliskość placówek.
Prezes podziękował kwiatami członkom ustępującej Rady Nadzorczej za
3-letnią dobrą współpracę, a Załodze za
rzetelną pracę. Ustępująca Rada Nadzorcza w swym sprawozdaniu również wysoko oceniła odwagę i ofiarność prezesa
Chociana, wnioskując o absolutorium dla
Zarządu. Szczególnym wyrazem uznania
był odczytany list z gratulacjami i życzeniami od Zarządu KZSRSS „Społem”.
Obrady zakończono wyborem nowej
Rady Nadzorczej i przyjęciem uchwał.
W skład nowej Rady Nadzorczej weszli: przewodniczący Janusz Miłkowski,
wiceprzewodnicząca Elżbieta Małecka,
sekretarz – Teresa Parśniak, członkowie
– Hanna Chrupek, Barbara Biernat,
Urszula Błażejewska, Marta Sęk, Bożenna Dominiak, Michał Wrocławski.
DARIUSZ GIERYCZ

Anna Tylkowska z wicepremierem
Januszem Piechocińskim na Gali BCC.
partnerami handlowymi. Objęła ona liczne
szkoły i przedszkola i jest kontynuowana.
W jej ramach zorganizowano konkurs plastyczny „Talerz zdrowia”. Uczestniczymy
też w akcji „590 powodów”, której celem
jest uświadamianie konsumentom jak rozpoznawać polskie produkty i przybliżać
pojęcie patriotyzmu ekonomicznego i jego
wpływ na nasze życie.
Działania naszej spółdzielni na rzecz
dzieci zostały docenione przez Dziecięce
Centrum Jakości, funkcjonujące w ramach
projektu „KidZone – Strefa Szczęśliwych
Dzieci”, którego celem jest promowanie firm uwzględniających potrzeby najmłodszych. Honorowy Patronat nad nim
sprawuje Rzecznik Praw Dziecka Marek
Michalak. Nasza Spółdzielnia została zakwalifikowana do otrzymania certyfikatu
„Znak Jakości KidZone 2013”.
W bieżącym roku kontynuując i rozwijając podstawową działalność gospodarczą i społeczną, będziemy uczestniczyć w wielu stałych i doraźnych akcjach.
Wprowadzimy do sprzedaży pakiet nowych produktów, kontynuujemy program
lojalnościowy „Społem znaczy razem”,
który zastąpił Kartę Klienta „Społem”,
promocję produktów „Poznaj Dobrą
Żywność”, akcje „Dobra cena” i wiele
innych działań związanych z okolicznościowymi akcjami takimi jak Dzień Babci
i Dziadka, Walentynki, Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka itp.
Obchodzić będziemy rocznicę 145-lecia powstania działalności Warszawskiej
Spółdzielczości Spożywców. We wszystkich działaniach zamierzamy promować tę
rocznicę, propagując spółdzielczość – jej
zasady i wartości. Nie będzie hucznego
jubileuszu tylko żmudna codzienna praca,
promocje i działania społeczne dla szerokiego kręgu beneficjentów, akcentując zarazem nasze logo i długą tradycję.
Wyrazem uznania dla działalności
WSS Śródmieście jest uhonorowanie
Diamentem do Złotej Statuetki Lidera
Polskiego Biznesu, przyznawanej przez
Business Center Club, którą otrzymałam
jako Prezes Zarządu Spółdzielni w styczniu 2010 r. W dn. 25 stycznia 2014 r.,
podczas uroczystej gali w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie,
odebrałam tę prestiżową nagrodę. To jedno z najbardziej znaczących wyróżnień
gospodarczych w kraju.”

MAH-KPH
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Warsztaty Handlowe

godnie z zapowiedzią, 13 marca
br. odbyły się wspólne Warsztaty
Handlowe Mazowieckiej Agencji
Handlowej „Społem” i Krajowej Platformy Handlowej „Społem”. Ich głównym
tematem było promowanie marki własnej
„Społem”.
Po powitaniu zebranych przedstawicieli
spółdzielni wspólników, prezes MAH Jadwiga Wójtowicz-Garwoła poinformowała
zebranych na temat realizowanej umowy pomiędzy MAH i KPH od dnia 21 lipca 2011
roku, której celem jest w ostatnich dwóch latach promocja produktów marki SPOŁEM.
Następnie oddała głos dyrektor Henryce
Brzezickiej, która przypomniała o promocji 73 produktów marki własnej w 2013 r.,
w tym ulotkach w „Tęczy Polskiej” i „Społemowskim Warszawskim” oraz zreferowała plany promocyjne w 2014 r. Po przekąskach, przetworach, olejach, w kwietniu będą
promowane makarony i sosy, m.in. poprzez
filmy sponsorskie i reklamowe w TVP pod
hasłem „Dobre produkty, zawsze pod ręką”.
Z kolei prezes KPH Ryszard Jaśkowski
przedstawił swój zespół w składzie: dyrektor Paweł Kochański, zca Ewa Lecko, specjaliści Sandra Modra i Anna Sobczyńska.
Dyrektor Kochański zreferował działania
promocyjne KPH. Są w nich m.in. wydawanie gazetki reklamowej i comiesięcznych
plakatów. Reklamowanych będzie 119 produktów spożywczych marki własnej, a także 34 rodzajów AGD i 9 elektro-AGD, 12
artykułów kategorii „Zdrowie na Lux”, 12
wędlin „SMACZNE SPOŁEM” i 14 artykułów chemii i kosmetyków serii Miss Klara
i Mr Klar.

Promocją objętych jest obecnie 140
spółdzielni i 1400 sklepów, a docelowo będzie 300 spółdzielni i 4 tys. sklepów „Społem”. Dystrybucję prowadzić będzie HSP
Hurt, Alpan, SHD Tęcza, Baćpol, Grupa
MPT, HASIP, Dajar, Makton.
Przedstawiciele renomowanych firm
mięsnych: 25-letnich ZM Olewnik – dyr.
Szczepan Jankowski i 20-letnich ZM WIR
z Łopuszna – dyr.Mariusz Wójtowicz omówili następnie charakterystyki swoich wyrobów, sprzedawanych pod marką własną
„Smaczne Społem”. Są one produkowane
głównie według sprawdzonych, tradycyjnych receptur, bez fosforanów, MOM, karogenów i białek sojowych.
Producenci odpowiadali na pytania
przedstawicieli spółdzielni, podobnie jak
i gospodarze spotkania z MAH i KPH. Zadawali je m.in. Mieczysław Szumiło z WSS
Praga Południe, Marek Stępień z PSS
Siedlce, Ireneusz Durda z PSS Mińsk Maz.,
Marek Kędzierski z PSS Wyszków.
Prezes Jaśkowski wspomniał, że w końcu
2013 r. w ponad tysiącu sklepach społemowskich rozpowszechniano plakaty KPH z marką własną, a w br. asortyment sprzedaży będzie powiększony, m.in. o nabiał i polędwicę
łososiową na święta wielkanocne. Natomiast
prezes Jadwiga Wójtowicz-Garwoła podkreśliła, że siła marki własnej polega na przestrzeganiu wysokiej jakości wyrobów, przy
ich godziwej cenie. Do głosów tych dołączyła prezes HSP Hurt Ewa Bartnik, polecając
swoją spółdzielnię jako dystrybutora m.in.
rewelacyjnej wody mineralnej Selenka, pod
marką „Społem”.
DARIUSZ GIERYCZ

„Janosikowe” stop!

T.K. broni Mazowsza
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Oczywiście, już kilka lat temu samorząd Województwa Mazowieckiego odwołał się w tej kłopotliwej sprawie do
Trybunału Konstytucyjnego, który po
licznych monitach, wreszcie 4 marca br.
uznał przepisy dotyczące tej przymusowej daniny za niezgodne z Konstytucją.
Zakwestionował zarówno algorytm jej
naliczania, jak i sposób redystrybucji.
Sprawą zajęła się sejmowa podkomisja
nadzwyczajna, czyli powołana przez połączone komisje Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Finansów
Publicznych. 12 marca br. marszałek
Województwa Mazowieckiego, Adam
Struzik spotkał się z ministrem finansów,
Mateuszem Szczurkiem – rozmawiano na

temat wniosku samorządu mazowieckiego o zaniechanie płacenia przez region
„janosikowego” i o zaprzestanie dalszych
egzekucji niezapłaconych w 2013 roku
rat daniny, ale minister „jak przystało”
na jego resort nie ustąpił nawet pół kroku, choć wiedział, że Mazowsze nie ma
z czego zapłacić.
W tej sytuacji Zarząd Województwa
Mazowieckiego podjął kilka dni później
decyzję o braku możliwości wpłacenia
pełnej marcowej raty janosikowego wynoszącej 54 mln zł. Mazowsze zapłaciło
jedynie 1,7 mln, to znaczy tyle ile pozostało na rachunku po zrealizowaniu
własnych zadań samorządowych. Co,
mieliśmy zaryglować województwo,
skasować przewozy regionalne i nie
wozić ludzi pociągami do pracy, pozamykać szkoły, przedszkola i placówki
kultury? – mówił z sarkazmem marszałek Struzik do dziennikarzy.
„Zapłacimy tyle, ile pozostaje nam na
koncie w dniu płatności po zapłaceniu
wszystkich naszych zobowiązań. W takim kierunku szło orzeczenie Trybunału – podkreśla skarbnik Województwa
Mazowieckiego, Marek Miesztalski. Nie
możemy więcej się zadłużać...
19 marca br. został opublikowany
w Dzienniku Ustaw wyrok Trybunału
konstytucyjnego, co oznacza że jeszcze
przez 18 miesięcy będą obowiązywać zakwestionowane przez TK przepisy.
Jednak posłowie PO – Waldy Dzikowski i PSL – Piotr Zgorzelski, wiceprzewodniczący i przewodniczący Komisji
Samorządu Terytorialnego i Polityki
Regionalnej czynią wiele, aby ten nazbyt odległy termin mocno przyspieszyć,
zwłaszcza że marszałek Struzik zapowiada, że województwo będzie zaskarżało
kolejne decyzje administracyjne resortu
finansów, który każe regionowi płacić,
zupełnie jakby nic się nie wydarzyło,
a decyzje TK mogą poczekać. Minister
Szczurek chce „wydoić” tę mazowiecką
krowę do imentu. Innymi słowy ten ponoć zdolny finansista chce mieć pieniądze
z niczego...Czarodziej !
W mazowieckim Urzędzie Marszałkowskim panuje przekonanie, że ministrowi Szczurkowi czarowanie rychło
przemieni się w ... rozczarowanie
Jerzy Wojciewski
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Klub Działaczy Spółdzielczych

Z okazji Międzynarodowego Dnia
Kobiet
* Spotkanie pań z prezesem KRS Alfredem Domagalskim
* Prezentacja książki prof. Zofii
Chyra-Rolicz
6 marca br. w sali im. Stanisława Wojciechowskiego, w Domu Spółdzielczym
„Pod Orłami”, z okazji zbliżającego się
Międzynarodowego Dnia Kobiet, odbyło
się uroczyste spotkanie prezesa Krajowej Rady Spółdzielczej, Alfreda Domagalskiego, z pracownicami tej instytucji
i członkiniami Klubu Działaczy Spółdzielczych oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Towarzystwo Spółdzielców”.
W spotkaniu tym wzięli także udział prezesi: KDS – Bogdan Augustyn i TS – dr
Krzysztof Lachowski.
W okolicznościowym wystąpieniu
prezes KRS, przypominając o trwających
ponad sto lat związkach pań ze spółdzielczością, wskazał, że także dzisiaj, pomimo daleko posuniętego procesu emancypacji i możliwości podejmowania przez
kobiety różnorodnych prac – na równi
z mężczyznami- to jednak nadal właśnie
na nich spoczywa większość obowiązków
domowych . Tu odwołał się do chłopskiego przysłowia, że « trzy węgły domu podpiera kobieta, a tylko jeden mężczyzna>.
Zgromadzonym paniom życzył z okazji
ich święta, uroczyście obchodzonego po
raz pierwszy w 1910 r. w Kopenhadze,
„by każdy dzień przynosił im tylko to,
co dobre” oraz spełnienia osobistych marzeń.
Po spełnieniu toastu A. Domagalski
poinformował panie, że zamiast zwyczajowego kwiatka (poza upominkami
rzeczowymi) otrzymają po egzemplarzu
książki prof. Zofii Chyra – Rolicz, traktującej o związkach ruchu emancypacji
kobiet na ziemiach polskich ze spółdzielczością. Poprosił również Autorkę o krótką prezentację jej książki.
Prof. Z. Chyra-Rolicz opowiedziała
m.in. o swoich wieloletnich, osobistych
związkach ze spółdzielczością. Główny zarys tego dzieła powstał jako rozprawa habilitacyjna, w okresie jej pracy
w Spółdzielczym Instytucie Badawczym.
Omawiane jej (obecne) wydanie zostało
uzupełnione, w związku z możliwością
dostępu Autorki do nowych źródeł, co
miało miejsce na przestrzeni kilku dzie-
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Dla uczczenia kobiet

sięcioleci. Edycji dokonano w związku
z ogłoszeniem przez Międzynarodowy
Związek Spółdzielczy roku 2012 „Rokiem kobiet w spółdzielczości”.
Trwającą ponad trzy lata kwerendę za
materiałami źródłowymi (co odbywało się
przeważnie poza stolicą, gdzie dokumenty uległy zniszczeniu podczas Powstania
Warszawskiego – m.in. w Krakowie i Poznaniu) prof. Z. Chyra-Rolicz nazwała
„wspaniałą przygodą badawczą”. Przypomniała też, że ruch spółdzielczy od swego
zarania, jeszcze pod zaborami a później
w Polsce Niepodległej (praca obejmuje okres od początków spółdzielczości
do 1939 r.) dosłownie «stał kobietami».
I chociaż to one miały swój wielki wpływ
na formowanie naszej spółdzielczości,
ich działalność miała o wiele większy
zakres społeczny- także w skali międzynarodowej.
Wybitne działaczki, takie jak np. Maria Dąbrowska czy Maria Orsetti, szczepiły na polskim gruncie zagraniczne, już
tam sprawdzone, przedsięwzięcia natury
gospodarczej i społecznej. Wspierały też
ruchy niepodległościowe (w tym ruch «legionowy»), z czym związana była m.in.
szybka już i gruntowna emancypacja pań
w Polsce Niepodległej, gdzie należycie
doceniono ich dokonania i spełniono cały
szereg wcześniejszych postulatów. Były
one pionierkami postępu cywilizacyjnego na ziemiach polskich, także liderkami
w dziedzinie oświaty. Ruch kobiecy posiadał również swój wymiar polityczny,
np. w warszawskim zjeździe (w 1925 r.)
Krajowej Ligi Kooperatystek odnotowano udział «wysokich czynników rządowych». KLK zrzeszała wówczas ok. 3
tys. pań, reprezentujących spółdzielczynie – inteligentki, zaangażowane na polu
społecznym, w tym liczne żony wyższych
urzędników państwowych.
Także w okresie okupacji wiele z tych
pań prowadziło konspiracyjną działalność
oświatową, zamaskowaną w strukturach
„Społem”.
Powojenne «meandry» ruchu kobiecego sprawiły, że niestety, szereg zasłużonych kooperatystek „odsunął się na bok”,
dbając jedynie (jak np. Maria Orsetti)
o zachowanie pamięci o dawnych dokonaniach lub wykazując troskę o zachowanie prawdziwej sztuki ludowej(m.in. powołując w tym celu do życia spółdzielnię
„Cepelia”).Były to już jednak działania
marginalne, jeśli chodzi o pracę na rzecz
społeczeństwa.
Na kartach książki prof. Z. Chyry
– Rolicz przewijają się nie tylko postacie działaczek „do dzisiaj rozpoznawalnych”, jak np. słynna pisarka Maria
Szumska (Dąbrowska) czy Maria Orsetii, koleżanki ze studiów we Fryburgu
Szwajcarskim, już jako studentki typowane przez koła niepodległościowe na
przyszłe liderki w okresie „urządzania
Niepodległej Polski i potem”. Są tam też
arcyciekawe postacie mniej znane, jak
np. siostry Habichtówny. Starsza z nich,
Henryka (zamężna ze Starzewskim) była

znaną w Małopolsce propagatorką idei
spółdzielczej, liderką spółdzielczości
mleczarskiej. Natomiast młodsza, panna
Władysława, „c.k. manipulantka pocztowa w Krakowie”, była założycielką Stowarzyszenia Urzędniczek Pocztowych
Galicyjskich (w 1905 r.).
Należy tu dodać, że wówczas kobiety
dopiero od niedawna zostały «dopuszczone» do pracy na poczcie, a wspomniane
Stowarzyszenie musiało m.in. walczyć
o zlikwidowanie «cyrografu panieństwa»
(urzędniczki musiały podpisywać zobowiązanie, że nie wyjdą za mąż). Mało
tego, niebawem W. Habichtówna została
założycielką pierwszej (nie tylko na ziemiach polskich) «damskiej» spółdzielni
budowlano – mieszkaniowej pod nazwą
Towarzystwo Budowlane Urzędniczek
Pocztowych (zarejestrowanej w kwietniu
1913 r.). Już 30 marca 1914 r, prawie «w
przeddzień» wybuchu I wojny światowej,
został uroczyście poświęcony trzypiętrowy budynek wzniesiony przez to Towarzystwo na ul. Sołtyka 4.
Wybudowany w tzw. systemie pensjonatowym, oferował za niewielką opłatą (wraz z oświetleniem elektrycznym
i utrzymaniem) do wynajęcia samodzielne locum dla 29 urzędniczek. Oczywiście, zamieszkiwały tam kobiety samotne
i pokoje (jak to było w pierwotnym zamyśle) opuszczały osoby wychodzące za
mąż i wynoszące się do mieszkania męża
– tak, że zapewniona tam była «rotacja».
Warto dodać, że temu przedsięwzięciu
panny Habichtówny «kibicowali» już,
nie byle jacy, krakowscy notable, np:
popularny i powszechnie szanowany prezydent miasta J. E. Leo, poseł do Sejmu
galicyjskiego dr Adolf Gross, inspektor
pocztowy baron Dorius von Kalanhausen.
A uroczystego poświęcenia nowego budynku dokonał bp Antoni Nowak.
Po zaprezentowaniu książki przez
prof. Zofię Chyra- Rolicz, życzenia złożyli paniom dr Krzysztof Lachowski oraz
Bogdan Augustyn (który przy tej okazji stwierdził m.in., że „bez kobiet ruch
spółdzielczy byłby na pewno bardzo ubogim”.
Uroczystemu spotkaniu towarzyszyła
okolicznościowa ekspozycja, przygotowana przez Muzeum Spółdzielczości.
Tekst i fot.
Cezary Bunikiewicz

O grupach producentów

odczas spotkania członków Klubu
Działaczy Spółdzielczych, jakie
miało miejsce 24 lutego br, o tworzeniu, zasadach działania i pożytkach
płynących ze zrzeszania się rolników
w branżowych Grupach Producentów
poinformował szeroko zebranych Marcin
Martynowski – kierownik Zespołu Studiów, Analiz i Współpracy Zagranicznej
Krajowej Rady Spółdzielczej. W poruszoną podczas prelekcji tematykę wprowadził zgromadzonych prezes KDS, Bogdan
Augustyn, który przedstawił także nową
członkinię Klubu, p. Jolantę Kubacką.
Prelegent, M. Martynowski, rozpoczął
swój wywód od zacytowania starożytnego poety i myśliciela, Horacego: „ Stawiaj
przed sobą cele możliwe do osiągnięcia”
wskazując, że Krajowa Rada Spółdzielcza przystąpiła do propagowania na szeroką skalę wśród rolników idei tworzenia
Grup Producenckich, jako realnej siły
umożliwiającej także rozwój spółdzielczości – jedynej (w otaczającej nas rzeczywistości) zapewniającej jednej z jej

form ochronę i szereg przywilejów, takich
jak np. dotacje i kredyty preferencyjne.
Chociaż w myśl dyrektyw UE ( i w oparciu o krajową Ustawę z 15 września 2000
r. o grupach producentów rolnych i ich
związkach) Grupa Producencka może
być utworzona także jako spółka kapitałowa (spółka z. o. o.) czy stowarzyszenie
producentów (np. zrzeszające na zasadzie «terytorialnej» członków spółdzielni
branżowej i zamieszkałych na tym terenie rolników – producentów, nie będących spółdzielcami lub przez zrzeszenie
się kilku spółdzielni z danej branży), to
w sumie wspomniana Ustawa (która jednak już w chwili obecnej wymaga pilnej
nowelizacji!!!) dobrze służy zarówno
spółdzielczości, jak i w ogóle rolnikom.
Stąd też kładziony przez Krajową Radę
Spółdzielczą nacisk na działalność szkoleniową w tym zakresie ( cztery projekty szkoleniowe dla Grup Producenckich
w latach 2006 – 2013 i przeszło 500 szkoleń, w których uczestniczyło 20 tys. rolników) oraz inicjatywa ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Stanisława Kalemby, dotycząca
włączenia do programów
szkół rolniczych kompendium wiedzy o spółdzielczości.
Zdaniem prelegenta,
pewien przełom w świadomości rolników nastąpił
już w 2008 r. i obecnie
stało się już faktem zauważalnym wśród producentów rolnych, ich
zniechęcenie do różnego
rodzaju przedsięwzięć kapitałowych i przychylniejsze odniesienie do form

spółdzielczych. Co może być niesłychanie ważne właśnie w Polsce, w obliczu
niebezpiecznej tendencji stałego wzrostu
(w latach 1990 – 2013 aż o 230 proc.!!!)
kosztów produkcji rolnej w stosunku do
przychodów producenta. Jeżeli wspomniane koszty wzrosną przez dalsze pięć
lat o przewidywane 35 proc, to produkcja
w ogóle przestanie być opłacalna dla rolników działających indywidualnie.
W zamyśle Unii Europejskiej tworzenie Grup Producenckich jest odpowiedzią
na postępujący proces globalizacji, gdzie
zmniejsza się liczba odbiorców produktów rolnych i istnieje zapotrzebowanie na
duże, jednorodne partie tych produktów,
a zarazem pojedyncze gospodarstwo rolne
(niezależnie od swojej wielkości)jest na
rynku tylko bardzo małą jednostką. Natomiast wspólna sprzedaż większych partii
produktów zabezpiecza korzystniejsze
warunki zbytu i lepszą pozycję na konkurencyjnych rynku. Z kolei wspólny zakup środków produkcji obniża ich coraz
wyższe koszty a możliwość wspólnego
inwestowania pozwala także na uruchomienie przetwórstwa płodów rolnych., co
w sposób oczywisty także podnosi dochody zrzeszonych producentów.
W Polsce na istniejących 1,5 mln.
gospodarstw rolnych, w ogóle tylko 500
tys. produkuje coś na rynek. Z tego 80
proc. rolników nie jest nigdzie zrzeszone. Proces zrzeszania się producentów
polskich nadal «znajduje się w powijakach>. W «starych» piętnastu krajach UE
zdecydowana większość rolników jest
członkami jednej lub kilku spółdzielni
branżowych. Spółdzielnie te zaopatrują
członków w ponad 50 proc. środków do
produkcji, zaś udział spółdzielni w zakupach, przetwórstwie i handlu artykułami

SS Mokpol
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Hot dog dla studenta

Ż

ycie studenta wypełnione jest nauką i właściwą żakowskiej braci rozrywką, w
różnych zresztą proporcjach. Ale niezależnie od tego czy student zakuwa czy
dyskotekuje, zjeść musi. A że czas dla niego drogi, preferuje jedzenie szybkie,
niemal w biegu kupowane i pochłaniane. Przysłowiowa zaś chuda kiesa kieruje jego
uwagę ku daniom nie za drogim. Dlatego też w okolicach warszawskich uczelni kwitnie
gastronomia fast foodowa oferująca szeroki wachlarz popularnego jadła w postaci burgerów, kebabów, frytek, hot dogów, burritos czy zapiekanek. Sadząc po ustawiających
się kolejkach, prosperują one całkiem dobrze.
Cały ten proces dobrze rozpoznali społemowcy z Mokpolu. Wnioski były oczywiste – i tak oto w połowie marca w sklepie Mokpolu przy ulicy Batorego pojawiło się
stoisko z hod dogami. Punkt dobrany idealnie, bo umiejscowiony o rzut beretem od
budynku Szkoły Głównej Handlowej. W ofercie gorąca bułka z kiełbasą, parówką lub
kabanosem, a do tego sosy w kilku smakach. Czy tutejsze hot dogi sprzedają się jak
świeże bułeczki? – Prawie 700 sztuk sprzedanych w ciągu 2 tygodni daje powody do
optymizmu, zwłaszcza, że popularność z dnia na dzień rośnie - ocenia kierowniczka
sklepu Teresa Tokarzewska.
Hot dog to danie niewyszukane, ale sycące i smaczne. W wydani Mokpolu ma ono
jeszcze jedną apetyczną zaletę – cenę. Bułka z parówką kosztuje tu 2,99, a z kiełbasą
3,99. To o, lekko licząc, złotówkę taniej niż w okolicy. Można być pewnym, że stołujące się tu przyszłe kadry polskich finansów i ekonomii fakt ten docenią.
Żuk

Galeria Rondo

C

Obrazy wsi

ykliczne wystawy w należącej
do Fundacji CEPELIA Polska
Sztuka i Rękodzieło Galerii Rondo
przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie są
okazją do prezentacji rękodzieła ludowego i artystycznego. Ostatnią, otwartą
w marcu przez prezesa Fundacji Jana
Włostowskiego, jest
ekspozycja prac EUGENIUSZA BROŻKA. Malarz z Sędziszowa zaliczany
do nurtu nazwanego
naiwnym, czy prymitywnym, w żaden
z tych nurtów się
nie wpisuje. Bogaty
dorobek w postaci
namalowanych obrazów, miejsce w kolekcjach muzealnych na całym świecie,
wiele prestiżowych nagród krajowych

i zagranicznych, to dowód na jego niezwykłą twórczość.
Prezentowane w Galerii płótna są pełne barwy, uroku i ciepła. Odzwierciedlają m.in. atmosferę
polskiej wsi. Kunsztownie namalowane szczegóły, piękne subtelne kolory,
realistyczne obrazki
z wiejskiego życia
wkomponowane
w przyrodę, wzbudzają zachwyt u każdego bez wyjątku.
Prace E. Brożka są
niesamowite. Artystyczne dokonania
malarza doceniono
przyznając artyście
Nagrodę im. Oskara
Kolberga oraz Srebrny Medal - „Zasłużony Kulturze Gloria Artis „.
Jot.

List do redakcji *

WSS Praga Południe, Warszawa, ul. Grochowska
Szanowna Redakcja Rzeczpospolitej
Po zapoznaniu się z artykułem pt.’’ Sprzedaż rośnie, choć ceny są wysokie’’autorstwa
Beaty Drewnowskiej i Piotra Mazurkiewicza na różowych stronach ,,Rzeczpospolitej’’
pragniemy poinformować Redakcję, że ,,Społem’’ Warszawska Spółdzielnia Spożywców Praga Południe oraz inne spółdzielnie ,,Społem’’ w Warszawie zajmują się od wielu lat sprzedażą i propagowaniem produktów ekologicznych.
Ilość placówek prowadzących sprzedaż produktów ekologicznych jak również
wielkość sprzedaży ciągle wzrastają. Bliższe informacje na naszej stronie internetowej
www. spolempraga. com.pl. W załączeniu przesyłamy materiał promocyjny zamieszczony w jednym z lokalnych pism. Uważamy, że zgodnie z redakcyjnym mottem’’ Rolą
oraz misją pisma jest i pozostanie walka o interes polskiego przedsiębiorcy’’. Materiał
przedstawiony przez nas może być przydatny w dalszych pracach Redakcji nad powyższym tematem.
Z poważaniem
Dyrektor ds.handlu Mieczysław Szumiło
rolnymi wynosi ponad 60 proc. rynku
(udział spółdzielni w głównych branżach
to w: mlecznej ok.70 proc, mięsa wieprzowego 50 proc, zboża 35 proc.) W całej Unii jest łącznie 40 tys. spółdzielni
rolniczych, w naszym kraju tylko 2732.
Obecnie (są to dane na koniec 2011 r.)
zdecydowana większość z 810 grup producenckich w Polsce działała w następujących branżach:: * ziarna zbóż lub nasion
oleistych – 345 grup; * trzody chlewnej
– 154 grup; * drobiu – 152 grupy;* mleko52 grupy ( tu należy zastrzec, że jednym
z najbardziej rozwiniętych sektorów produkcji rolnej jest w Polsce mleczarstwo,
w którego spółdzielniach jest zrzeszonych
ponad 80 proc. krajowych producentów).
* Tylko po jednej grupie producenckiej
odnotowano w branżach: miodu (na 50
tys. pszczelarzy) i hodowli lisów oraz innych zwierząt futerkowych. * Najwięcej
producentów zrzeszonych było (ponad
90 proc.) w branży producentów tytoniu
(ponad 11 tys. osób w 10 Grupach Producenckich).
W dwanaście lat od uchwalenia Ustawy
o grupach producentów rolnych powstał
Związek Grup Producentów Rolnych jako
Spółdzielnia Grup Producentów Rzepaku
„Polski Rzepak”. Został on zawiązany
z inicjatywy trzech opolskich organiza-

cji rolniczych: Związku Pracodawców
– Dzierżawców i Właścicieli Rolnych,
Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych i Opolskiej Izby
Rolniczej. Do związku przystąpiło 9
grup producentów rzepaku, zrzeszających 85 rolników indywidualnych i osób
prawnych, produkujących ok. 20 tys. ton
rzepaku rocznie (jedna trzecia produkcji
rzepaku w tym regionie).
Przy okazji należy dodać, że Grupę
Producencką może założyć już pięciu
rolników. Praktyczną różnicę pomiędzy
spółdzielczą Grupą Producencką a Grupą o strukturze kapitałowej wyznacza
spółdzielcza zasada «jeden członek – jeden głos» w spółce z. o.o. ( tzw. spółce
zarobkowej) obowiązuje przy głosowaniu
zasada: «tyle głosów, ile udziałów>.
*   *   *
Na koniec omawianego potkania dr J.
Kucharczyk (zgodnie z zapowiedzią na
poprzednim spotkaniu) zapoznał obecnych z zasadami diety stosowanej przy
chorobach stawów, przybliżył im «magiczne» właściwości zielonej pietruszki
i pomidorów oraz mądrze i przystępnie
wytłumaczył, dlaczego lekarstwa należy
popijać tylko czystą wodą źródlaną.
Tekst i fot.
Cezary Bunikiewicz
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CO PISZĄ INNI?
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esteśmy świadkami powrotu
klientów do małego formatu z kilku powodów. Po pierwsze po hekatombie lat 2008-2011 małe sklepy
nauczyły się konkurować z dużymi
sieciami. Zrozumiały, że nie wygrają
ceną i zaczęły wyróżniać się jakością
towarów, specjalnie dobranym asortymentem, spersonalizowaną ofertą
i przyjemniejszą obsługą, a także lepszym wyglądem sklepu. Dlatego dzisiaj
handel wchodzi na najwyższy etap rozwoju – specjalizację – mówi 25 marca
portalowi dlahandlu.pl Piotr Haman,
wiceprezes Curso, Grupa OEX.
Przez ostatnie lata nie tylko sklepy
odrobiły swoją lekcję. Odrobili ją także
konsumenci. Nie spodziewają się oni
już, że w sklepach osiedlowych dostaną hipermarketowe ceny. Idą tam po

wych. Reszta kupuje ulegając impulsom
chwili, przekazom marketingowym, wyglądowi opakowania, ustawienia na półce, reklamie i innym podszeptom. Jednak
trzeba pamiętać, że klient świadomy na
swoje zakupy wydaje więcej, bo kupuje
produkty z wyższej półki. Warto więc
o niego zabiegać.
Oczywiście, że trend bogacenia się
społeczeństwa i zainteresowania zdrowiem chcą wykorzystać także sieci dyskontowe, oferując lepszą jakość marek
własnych, czy ofertę produktów ekologicznych. Jednak ok. 1000 produktów na
półce pozwala im tylko na zaspokojenie
części potrzeb ich klientów. Resztę klienci muszą uzupełnić na bazarkach i w małych sklepach z nabiałem, warzywami,
owocami, mięsem, rybami czy pieczywem i tak się dzieje.

Bliżej i szybciej

Fakt, że wszystko to jest blisko klienta, który nie ma czasu do stracenia, po-

          Str. 
i wybór podstawowych produktów: alkohol, mleko, cukier, sól, których może
zabraknąć w domu w każdej chwili. Są to
jednak sklepy, które nie są konkurencją
dla sklepów specjalistycznych, czyli dobrze zaopatrzonych w świeże, wyspecjalizowane produkty.

Lokalne dopasowanie

Ostatni trend na który chciałbym zwrócić uwagę to ogólna tendencja do zmniejszania się znaczenia wpływu globalnych
koncernów. Na półkach sklepów w Polsce bardzo mocno rozpychają się młode,
dynamiczne polskie firmy, które są innowacyjne i mają świeże pomysły. Koncerny, w których podejmowanie decyzji jest
o wiele wolniejsze, nie są w stanie tak
szybko reagować na zauważone na rynku
zmiany, w związku z tym wolniej dopasowują się do potrzeb konsumentów.
Na to nakłada się oczekiwanie klienta,
że oferta będzie bardziej spersonalizowana, bardziej zindywidualizowana i lepiej

Atuty małych formatów

delikatesy i specjały, których nie dostaną w masowych sieciach i za które są
w stanie zapłacić więcej, bo np. są one
sprowadzane od lokalnego producenta,
czy bezpośrednio od rolnika. Ten trend
wbrew powszechnej opinii wzmocniły
dyskonty, które pojawiły się na osiedlach. Umożliwiły zabieganym klientom
robienie zakupów blisko domu. Nie mają
one jednak na tyle różnorodnej oferty, by
zaspokoić wszystkie potrzeby każdego
klienta. To powoduje, że po dodatkowe,
uzupełniające, świeże towary większość
Polaków idzie do lokalnych, osiedlowych sklepów mięsnych, warzywnych,
rybnych, czy piekarniczych.

Bogatszy sięga wyżej

Drugim mocnym trendem, który
wpływa na odradzanie się małych sklepów jest fakt, że polskie społeczeństwo
się bogaci. To powoduje, że ludzie chce
żyć zdrowiej i świadomiej. Konsumenci
zaczynają wybierać lepsze produkty, nie
kierują się tylko ceną, ale także smakiem,
opisem na etykiecie. Nie szukają tylko
podstawowych produktów do zaspokojenia głodu, ale także do delektowania
się smakiem. Eksperymentują w kuchni, więcej gotują i wiedzą, że podstawą
dobrej kuchni są dobre, świeże produkty.
Dlatego są w stanie zapłacić więcej za
dobre sery sprowadzane z Mazur, ekologiczne jogurty, czy świeże ryby. To powoduje, że lokalne dobrze zaopatrzone
sklepy mają coraz większy ruch, mogą
zainwestować w lokal, który jest czystszy, przyjemniejszy i przyciągnąć kolejnych kupujących.
Zgodnie z różnymi badaniami tylko 30-40 proc. klientów to konsumenci
świadomi, którzy kupując zwracając
uwagę na skład produktu, jego gramaturę, szukają produktów o określonych
parametrach jakościowych czy smako-
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woduje, że nie ma już tak wielu potrzeb,
które mogą zaspokoić jak dawnej, jedynie wielkie hipermarkety. Ale trzeba zaznaczyć, że ten format także nie umarł.
Ma swoją rolę do spełnienia. Robi się
tam duże kompleksowe zakupu dla całej
rodziny spożywcze, chemiczne, przemysłowe, odzieżowe – w weekendy i tak
pewnie zostanie. Ten format jest podgryzany przez różne mniejsze powierzchnie,
m.in. drogerie, które starają się zapewnić
klientom bliskość i dobre ceny.
Jednak znamienne jest to, że drogerie
rozwijają się zwłaszcza w miastach powiatowych, gdzie właśnie hipermarketu
nie ma, a potrzeby zakupowe produktów
chemiczno-kosmetycznych w niskich
cenach są. Trzeba jednak pamiętać, że
szerokością oferty z hipermarketem nikt
nie wygra. Warto zaznaczyć, że póki co
największym wrogiem hipermarketów
w dzisiejszym świecie jest po prostu brak
czasu.

Mniejsze wygodniejsze

Handel dostosowuje się także do
zmian demograficznych. Coraz więcej
gospodarstw to rodziny jednoosobowe,
które potrzebują specyficznych produktów, pakowanych w mniejsze porcje,
o mniejszych gramaturach. Stąd pojawiają się „dania na raz”, właśnie dla takich
klientów. Ekspansja takich produktów, to
nie tylko kwestia wygody gospodarstw
domowych, które mają wszystko przygotowane do odgrzania czy podania w porcjach, by zaoszczędzić czas.
Na rozwój tzw. trendu convenience
główny wpływ mają potrzeby małych rodzin, które nie chcą kupować produktów
w wielkich paczkach, by połowę z tego
wyrzucić. Na potrzebne wygody budowane są całe sieci tzw. sklepów convenience, których atutem jest obecność na
każdym rogu, długie godziny otwarcia

dopasowana do jego specyficznych potrzeb. Razem tworzy to ogromną przestrzeń dla małych lokalnych firm, które
chcą zajmować kolejne nisze, proponując
klientom wyjątkowy towar. Specjalizacja
to jest właśnie najwyższy stopień rozwoju handlu, w który właśnie wkraczamy
– wymaga niezwykłej fachowości, aby
zapewniając obfitość wyboru i świeżość
nie zabić marży sklepu. Tu leży przyszłość małego formatu.

Słuchanie klienta

Wszystkie te trendy może jednak zauważyć i odpowiednio na nie zareagować
jedynie fachowiec. W Polsce pokutuje
błędne przekonanie, że właściciel sklepu
ma ważniejsze rzeczy do zrobienia niż
stać za ladą i sprzedawać. Tymczasem nic
bardziej mylnego. Właśnie tu jest jego
miejsce. Nikt nie obsłuży klientów lepiej
niż on sam. Na pewno nie zrobi tego lepiej początkujący pracownik, zatrudniony
w sklepie na umowę zlecenie, dla którego
jest to jedynie praca dorywcza. Dodatkowo klient to nie tylko osoba, którą chcemy dobrze potraktować, jak już przyszła
z wizytą do sklepu.
To także cenne źródło informacji na
temat tego jak budować swój asortyment
w przyszłości, czego klient od nas oczekuje, po jaki towar wróci. Aby właściwie zinterpretować jego oczekiwania
i przełożyć na konkretne dostawy towaru trzeba dużej znajomości rynku, oferty
dostawców, ale także umiejętności słuchania. Wielkie firmy na badania konsumenckie wydają miliony. Właściciel/
kierownik małego sklepu może to mieć
za darmo, pod warunkiem, że będzie
w sklepie i będzie umiał słuchać swoich
klientów – notuje swego rozmówcę Edyta Kochlewska.
Opr.red.
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marca, w najnowszym badaniu
Deutsche Bank sprawdził preferencje zakupowe Polaków. Okazuje
się, że dużo bardziej cenimy sobie wysoką jakość produktów, niż ich niski
koszt. Okazyjnie kupujemy na wyprzedażach w internecie, sprawdzając również ceny w porównywarkach
internetowych. Kobiety i mężczyźni
szukają okazji inaczej – panie w sklepach, panowie w internecie. Co trzeci
Polak deklaruje, że zawsze korzysta
z karty debetowej na zakupach, naj-

odsetek takich odpowiedzi wyniósł tylko 4 proc. Atrakcyjne cenowo produkty
przez internet najczęściej kupują osoby
lepiej zarabiające, posiadające wyższe
wykształcenie.
Co drugi ankietowany (48 proc.)
uważa, że „inteligentne zakupy” to takie,
gdy kupujemy wyłącznie produkty w danym momencie niezbędne. Dla 36 proc.
badanych termin ten oznacza nabywanie
produktów lepszej jakości, nawet jeśli
są one droższe. Ponad jedna czwarta (28
proc.) wskazuje na kupowanie produktów jak najwyższej jakości, w możliwie
atrakcyjnej cenie.
Kupowanie wcześniej upatrzonych
produktów w promocyjnych cenach jest
synonimem inteligentnych zakupów dla

Preferencje
zakupowe
częściej płacąc nią za produkty spożywcze i ubrania. Kartą kredytową
posługujemy się, kiedy brakuje nam
pieniędzy na bieżące wydatki.
Sondaż przeprowadzony na zlecenie
Deutsche Bank pokazuje, w jaki sposób Polacy definiują inteligentne zakupy i gdzie szukają okazji zakupowych.
Prawie 42 proc. ankietowanych przyznało, że kupuje okazyjnie na sklepowych
wyprzedażach. Jedna czwarta (24 proc.)
kupując online sprawdza ceny w internetowych porównywarkach, a kolejne
20 proc. korzysta z aukcji online. Jednocześnie, aż 38 proc. badanych deklaruje,
że nie szuka okazji, kupując wyłącznie
to co jest im w danym momencie niezbędne i tylko wtedy, gdy mają taką
możliwość.
Badanie ujawnia różnice w strategiach poszukiwania okazji zakupowych
przez kobiety i meżczyzn. Kobiety
chętniej korzystają z tradycyjnych wyprzedaży w sklepach (46 proc. pań i 37
proc. panów). Mężczyźni natomiast są
bardziej skłonni szukać okazji w sieci.
Prawie jedna trzecia z nich deklaruje, że
korzysta z porównywarek online (wobec
19 proc. kobiet), a co czwarty kupuje taniej korzystając z aukcji internetowych
(24 proc. mężczyzn i 16 proc. kobiet).
W badaniu widoczne są również spore
różnice pokoleniowe. Młodsi respondenci nie tylko chętniej korzystają z internetowych narzędzi, ale w ogóle o wiele
przychylniej patrzą na wszelkiego rodzaju okazje cenowe. Z tzw. zakupów
grupowych korzysta niemal 18 proc. ankietowanych w wieku 18-24 lata i tylko
2,3 proc. osób mających ponad 55 lat.
Aż 54 proc. osób powyżej 65 roku życia
deklaruje, że wcale nie korzysta z okazji
zakupowych, natomiast w grupie 18-24

14 proc. pytanych, dla 11 proc. to nabywanie produktów, które aktualnie są
w promocji. Tylko niespełna 10 proc.
Polaków utożsamia termin „inteligentne
zakupy” z kupowaniem możliwie jak
najtaniej.
Jak pokazuje badanie kobiety są bardziej skłonne, aby zapłacić więcej za
produkt lepszej jakości (39 proc., wobec
34 proc. mężczyzn). Jednocześnie są
one w większym stopniu zainteresowane
kupowaniem na promocjach (14 proc.),
częściej szukają też jak najtańszych produktów (12 proc.). Mężczyźni z kolei
chętniej szukają równowagi pomiędzy
ceną a jakością (30 proc.). Polowanie na
promocje to przede wszystkim domena
ludzi młodych (23 proc.). Dla osób starszych przejawem inteligentnych zakupów jest nabywanie produktów możliwie najtańszych (22 proc.).
Jak pokazuje badanie kartę debetową
posiada dziś 31 proc. osób z wyższym
wykształceniem i tylko 15 proc. osób
z podstawowym. Ponad połowa wszystkich posiadaczy kart, to mieszkańcy
miast. Na wsi z karty płatniczej korzysta
tylko co czwarta osoba. Kartą debetową
za zakupy spożywcze i ubrania płaci
aż 40 proc. Polaków. Jedna trzecia (31
proc.) badanych wskazuje, że korzysta
z karty zawsze kiedy istnieje taka możliwość.
Wyniki badania Deutsche Bank wykazały, że ponad połowa kobiet (51 proc.)
i tylko 29 proc. mężczyzn płaci kartą za
zakupy spożywcze. Panowie częściej
korzysta z karty na stacji benzynowej.
Rachunek za paliwo reguluje w ten sposób co trzeci mężczyzna (28 proc.) i 13
proc. kobiet.
				
Opr. red.
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OFE po zmianach
Z
dniem 1 lutego 2014 r weszła
w życie ustawa z dnia 6 grudnia
2013 r. o zmianie niektórych ustaw
w związku z określeniem zasad wypłaty
emerytur ze środków zgromadzonych
w otwartych funduszach emerytalnych
(Dz. U. poz. 1717). Ustawa wprowadziła zmiany m.in. w ustawie z dnia 28
sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 989 ze zm.), w ustawie
o sus oraz ustawie emerytalnej.
Obecnie ubezpieczony objęty po raz
pierwszy ubezpieczeniami społecznymi
nie później niż w terminie 4 miesięcy, licząc od daty powstania obowiązku ubezpieczeń, będzie mógł zawrzeć umowę
z OFE..ZUS będzie odprowadzał składki do wybranego przez ubezpieczonego
OFE poczynając od składki opłaconej za
miesiąc, w którym otrzyma od OFE zawiadomienie o zawarciu umowy. W przypadku gdy ubezpieczony nie wybierze
OFE składka emerytalna w wysokości
7,3% będzie ewidencjonowana na subkoncie w ZUS. Ubezpieczony zostanie
przez ZUS poinformowany o obowiązku
złożenia pisemnego oświadczenia o stosunkach majątkowych istniejących między nim a jego współmałżonkiem oraz
o tym, aby wskazać osoby uprawnione do
otrzymania środków po jego śmierci..
Od 1 lutego 2014 r. nastąpiły zmiany
w wysokości składki przekazywanej do
OFE. W przypadku odprowadzania składki do OFE część składki na ubezpieczenie
emerytalne wynosząca:
• 2 ,92% podstawy wymiaru składki
będzie odprowadzana przez ZUS do

wybranego przez ubezpieczonego
OFE,
• 4 ,38% podstawy wymiaru składki będzie ewidencjonowana przez ZUS na
subkoncie.
W sytuacji nieodprowadzania lub zaprzestania odprowadzania (w związku
z ukończeniem przez członka OFE wieku
niższego o 10 lat od wieku emerytalnego)
składki do OFE, część składki na ubezpieczenie emerytalne wynosząca 7,3%
podstawy wymiaru składki będzie ewidencjonowana na subkoncie w ZUS.
Począwszy od 2016 r., co cztery lata,
w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca,
członek OFE lub osoba, której ZUS ewidencjonuje (całą) składkę na subkoncie
będzie mogła złożyć do ZUS oświadczenie o:
• p rzekazywaniu do OFE części składki emerytalnej, począwszy od składki
opłaconej za lipiec, • zaewidencjonowaniu części składki emerytalnej
na subkoncie w ZUS, począwszy od
składki opłaconej za miesiąc, w którym złożono wniosek.
W okresie od 1 kwietnia do 31 lipca
2014 r. każdy członek OFE będzie mógł
złożyć w ZUS oświadczenie o przekazywaniu do OFE części składki emerytalnej
począwszy od składki opłaconej za lipiec
2014 r. oraz o zapoznaniu się z:
• p rzygotowaną przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia
społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów
publicznych informacją dotyczącą
powszechnego systemu emerytalnego
oraz

• informacją dotyczącą poszczególnych
otwartych funduszy emerytalnych.
Oświadczenie to będzie można przekazać w formie pisemnej lub w formie
dokumentu elektronicznego. Wzory
oświadczenia dostępne będą w ZUS, na
stronach internetowych ZUS oraz urzędu
obsługującego ministra właściwego do
spraw zabezpieczenia społecznego, urzędu obsługującego ministra właściwego
do spraw finansów publicznych i Komisji
Nadzoru Finansowego.
Niezłożenie ww. oświadczenia będzie
równoznaczne z decyzją ubezpieczo-

nego o pozostawieniu części składki na
ubezpieczenie emerytalne w wysokości
7,3% podstawy wymiaru – począwszy od
składki za lipiec 2014 r. – na subkoncie
w ZUS.
ZUS zaprzestanie odprowadzania do
OFE składki członka funduszu od dnia
następującego po dniu, w którym poinformuje OFE o obowiązku przekazania
środków zgromadzonych na rachunku
członka OFE na fundusz emerytalny
w FUS w związku z ukończeniem przez
ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat
od wieku emerytalnego.

OFE będzie przesyłać każdemu członkowi funduszu informację
o rozpoczęciu przekazywania środków
zgromadzonych na jego rachunku,
w związku z ukończeniem przez niego wieku niższego o 10 lat od wieku
emerytalnego oraz o sposobie przekazywania wartości umorzonych jednostek w ramach transz przekazywanych
środków z rachunku OFE na subkonto
w ZUS..
Opracowała:
Monika Bobke
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SMAKI

WARSZAWY
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d ponad pół wieku charakter
BARU CORSO przy pl. Zbawiciela się nie zmienia. W tej taniej
knajpce warszawskiej zachowano siermiężny PRL-wski wystrój i kuchnię. Tani
zestaw obiadowy kosztuje tylko 15 zł.
W poniedziałek to była cienka ziemniaczana, nieco przesolona zupa. Natomiast
na drugie pyszne bitki z sosem i kopytkami oraz niezłe buraczki. Do tego tyskie
beczkowe za 7 zł. Obsługa szybka i fachowa. Widać, że przeważają stali bywalcy, i przy drinkach przy bufecie, i na sali.
Muzyka radiowa z powodzeniem zwalcza
tu szum lodówki. I dobrze, że taki skansen
się zachował, bo drugi
lokal o tej nazwie przy
Elektoralnej jest już na
wskroś nowoczesny.

Codzienne menu dostępne na facebooku. Od poniedziałku do piątku zestawy
obiadowe w dobrej cenie 15 zł. W czwartek były do wyboru: filet z kurczaka w sosie tropikalnym, wątróbka z jabłkiem i cebulą oraz risotto z warzywami. Do tego
do wyboru ziemniaki z wody, lub opiekane i ryż. Poza tym w zestawie zupa kapuściana z pomidorami i kompot z jabłek
z cytryną. Zamówiliśmy filet drobiowy
z ziemniakami oraz wątróbkę. Zupa była
wyśmienita, gorąca i drugie dania podobnie. Moja wątróbka przypominała berlińską, może nie tak krwistą ale mięciutka
i zeszklona idealnie cebula. Ziemniaki

Nazwa BARU KOKTAJL MOKOTOWA przy Puławskiej kojarzy się z koktajlem Mołotowa, nieznanym obecnej
młodzieży ognistym środkiem perswazji
buntowniczej młodzieży hippisowskiej
lat 60. wobec sił policyjnych. Słusznie
zatem patronuje koktajl temu lokalowi
po schodkach w przyziemiu, w stylu retro. Lata 60. przypomina stara maszyna
do pisania i duże stare pudła radiowe,
stare z tej epoki stoły i krzesła, stara gitara i fotogramy na ścianach. W drugiej
sali są wygodne i przytulne kanapy, przy
oryginalnym falistym suficie. A prawdziwą ozdobą tej klimatycznej knajpki jest
ogromne szerokie lustro w pierwszej sali
z ciemnym bufetem, optycznie powiększające lokal. Na stołach zapalone lampki
z kolorowymi abażurami i nawet jedna
z witrażowym. Nastrój tworzy tez muzyka z dawnych lat, w tym stare przeboje
w nowej aranżacji.

też niczego sobie, a kompot jak u mamy.
Podawał nam fachowy kelner, uprzejmy
i sprawny.
Przy empiku u zbiegu Nowego Światu i Alej Jerozolimskich otwarto barek
SO!COFFEE i nie różni się niczym
szczególnym od innych tego rodzaju sieci, oprócz znakomitej lokalizacji. Z miłą
duszką wymienialiśmy tu świeże wrażenia po seansie filmowym świetnego
filmu Oskarowego w pobliskim kinie.
Czekolada dla pani i moje cappuccino
były poprawne, choć z pewnymi emocjami musiałem je donieść na koniec sali.
Oświetlenie jasne, akurat dobre do czytania gazet i czasopism z empiku. To dobry
punkt do spotkań na jednym z najpopularniejszych skrzyżowań ulic. Ciekawostką
jest podróż do WC windą na III piętro...

do przytulnych, bo wybrano tu styl nieco
PRL-owskiego retro z wielką przewagą
czerwonego koloru. Czerwone są krzesła,
poduszki, ściany, ława do białych ścian
i fragmentów starych gazet z Bierutem.
Nijak to się ma ani do menu, ani do nostalgicznych melodii muzycznego tła.
A może zrezygnować z tej kolorystyki
i gadżetów na rzecz milszych akcesoriów
i kolorów? Bo potencjał jest na sympatyczną kafejkę albo knajpkę.
Uprzejma barmanka podała nam wyborny makaron w postaci papardelle
z wątróbką drobiową w sosie winnym
za 19 zł /przeogromna porcja/ i ciemne
butelkowe Velkopopowickie za 10 zł.
Wybór piw jest tu duży w tym czeskich.
Są litewskie i ukraińskie. Lunch można
tu zjeść w godz.12-16 za 19 zł. To tanio
w stosunku do innych
sąsiednich lokali, np.
drogiej pierogarni.

Nuta tradycji

AKWARIUM
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ybki tego gatunku pochodzą z wód
Amazonki peruwiańskiej. Po raz
pierwszy została opisana przez
Heckla w 1840 r. Należy do rodziny:
Nandidae. W naturze przedstawiciele
tego gatunku osiągają wielkość do 10
cm. Mają charakterystyczną budowę
ciała. Ciało jest wysokie i silnie bocznie
spłaszczone, z wysuniętym uzębionym
pyskiem. Ubarwienie ciała jest pstrokate,
szaro-brunatne mogące ulegać zmiana.
Na tylnym brzegu pokryw skrzelowych
spotykamy pojedyncze kolce, podobnie
jak u naszego ciernika. Kolce występują
też na płetwie grzbietowej i ogonowej.
Samce są ciemniejsze, słabiej ubarwione,
jednak w okresie tarła przybierają silniejsze kolory.
Jest gatunkiem wymagającym i nie
polecanym dla mniej doświadczonych akwarystów. Zbiornik hodowlany powinien
być obsadzony gęsta roślinnością miejscami dobrze zacieniony. Na dnie powinny zostać utworzone z korzeni i drewna
kryjówki. Ze względu na występowanie
parametry wody muszą odpowiadać
tym jakie spotykamy w wodach ama-

SPOTKANIA Z MEDYCYNĄ

P

rzyczyną jej występowania jest
ekspozycja na czynniki zewnętrzne,
które kontaktując się ze skórą
powodują reakcje zapalne, objawiające
się występowaniem wyprysków na powierzchni skóry. Najczęstszymi alergenami
kontaktowymi u dzieci oraz u dorosłych
są metale. Dane dotyczące skali problemu nie są dokładnie poznane.
Alergia kontaktowa może wystąpić
w każdym wieku. Jej nasilenie może być
różne u poszczególnych chorych i zależne
od czasu ekspozycji. Klinicznie najczęściej
objawia się występowaniem wyprysków
skórnych, z towarzyszącym świądem, zwykle zlokalizowanych w miejscu kontaktu
z alergenem. Typowym objawem zapalenia
skóry wywołanego przez metale aktywne
zwłaszcza (nikiel ), jest osutka skórna zlokalizowana na płatkach ucha, w okolicy
pępka, lub na nadgarstkach, która rozwija
się w wyniku kontaktu ze sztuczną biżuterią,
guzikami i zamkiem błyskawicznym.
Metale mogą też powodować niewypryskowe zapalenie skóry.
Rozpoznanie ustala się na podstawie
wywiadu chorobowego, ze szczególnym
uwzględnieniem wcześniejszej ekspozycji. Wystąpienie reakcji 24–48 godzin po
ekspozycji na alergen, może utrudnić ustalenie związku przyczynowego. Im dłużej

KLUBOKAWIARNIA KONSTYTUCJA przy pl. Konstytucji nie należy

Niemal po trzech
latach znowu zawitałem BARU GOCŁAWSKIEGO róg Marsa i Płowieckiej,
gdzie flaki są znowu wspaniałe i najlepsze w Warszawie! Gęste, gorące i idealnie
przyprawione, aksamitne, z dużą ilością
majeranku. Cena jak dawniej tylko 9 zł
z bułką. Na drugie dałem się skusić pani
bufetowej, tej samej od lat, na rumsztyk
z cebulą, a do tego znakomite pyzy z mięsem. Były mięciutkie, w smaku idealnie
ziemniaczane i z dużą ilością zeszklonej
cebuli. Wyszedłem zachwycony.
Klimat ten sam swojski co dawniej,
sami panowie smakujący flaki i inne
dania kuchni polskiej, wyglądający na
stałych bywalców. Wystrój cały w drewnie i lampy sufitowe jak na statku, więc
czujemy się jak na pokładzie. Ale nie buja
bo nie ma alkoholu... Zgadzam się z kolegami, że takie lokale trzeba koniecznie
pielęgnować i otaczać troską!
SMAKOSZ

Liścień syn. Brodaczyk (Monocirrhus
polyacanthus

)

zonki. Woda powinna mieć temp. 22-25
C° o pH- 6,0-6,5, dH do 7°. Jest jak już
wcześniej zaznaczyłem, gatunkiem dość
kłopotliwym w hodowli, gdyż odżywia
się wyłącznie pokarmem żywym i co
nie jest lubiane przez akwarystów – innymi rybami. Dzienne zapotrzebowanie
odpowiada masie osobnika. Narybek
można karmić larwami owadów np.
ochotki czy też szklarką.
Ciekawy, godny obserwacji jest sposób
połowu prezentowany przez ten gatunek.
Rybki wolno dryfują w kierunku ofiary
przypominając płynący
liść, by gwałtownie
zaatakować
niczego
nie spodziewającą się
ofiarę. Wymaga bardzo
czystej wody i regularnych jej podmian.
Rozmnażanie zbliżone
jest do pielęgnic. Samice
wybierają kryjówkę np.
z orzecha kokosowego,
lub doniczki gdzie na
jej brzegach składają
ikrę zapładnianą przez

Alergia
kontaktowa

trwa zwłoka w oczekiwaniu podjęcia
decyzji o diagnostyce pojawiających
się zmian chorobowych, tym trudniej
jest określić ich czynnik przyczynowy.
Najbardziej przydatną i skuteczną metodą
diagnostyczną są testy płatkowe. Test
płatkowy jest próbą wywołania efektorowej fazy odpowiedzi immunologicznej
typu IV.
Nie ma swoistego leczenia tego typu
zmian chorobowych. Głównym sposobem
jest unikanie kontaktu z alergenami.
Brak podejmowania leczenia może być
przyczyną długotrwałego utrzymywania
się zmian, mimo braku kontaktu z alergenem przyczynowym. W łagodzeniu
objawów najbardziej skuteczne są środki
antyhistaminowe, lub leki immunosupresyjne. Wspomagająco stosuje się leki
doustne oraz miejscowe GKS. Jednak
zbyt długie stosowania ich w miejscach
wrażliwych, takich jak skóra twarzy,
okolice zgięciowe, prowadzić może do
zaników skóry. Pojawiła się nowa skutecznych leków które mogą w dużej części
zastąpić Glikokortykoidy. Lekami tymi
są między innymi: Pimekrolimus i Takrolimus.
ESKULAP
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HOROSKOP
Baran 21.III –20.IV

Efekty realizowanych przedsięwzięć będą widoczne dopiero w drugiej dekadzie miesiąca. Warto zająć się swoimi finansami
już teraz, ale należy się zastanowić.

Byk 21.IV–21.V

Nie tylko ten miesiąc ,ale cały
rok będzie rokiem bardzo
pracowitym. Wszystkie plany
mają szanse powodzenia . W sprawach
wątpliwych zasięgnij opinii najbliższych.

Bliźnięta 22.V–21.VI

Dopisze ci forma zarówno
fizyczna jak i intelektualna.
Zdolność w podejmowaniu
trafnych decyzji przyniesie niespodziewane wyniki. Pomyśl o rodzinnym spotkaniu.

Rak 22.VI–22.VII

Zacznij realizować swoje ambitne plany. Aura gwiazd ci
w tym pomoże. Nie zaniedbuj najbliższych. Nadarza się okazja
świątecznych spotkań. Skorzystaj z nich.

Lew 23.VII–22.VIII

Wszelkie zmiany wskazane.
Czas na aktywność fizyczną.
Pielęgnuj harmonię w rodzinie
i wśród znajomych. Nie wykluczone niespodziewane spotkanie po latach.

Panna 23.VIII–22.I

Waga 23.IX–23.X

Plany na dalsze miesiące
możesz podejmować bez
większego ryzyka. Zachowaj
powagę i dyplomację w rozwiązywaniu
swoich spraw. Uważaj na zmienną aurę.

Skorpion 24.X –22.XI

W drugą dekadę wejdziesz ze
zdwojonym potencjałem siły,
zwiększoną energią i wzmocnioną intuicją. Nie żądaj od najbliższych
bezwzględnej uległości.

Strzelec 23.XI–23.XII

Z
każdego
wdrożonego
pomysłu profity. Nie ma sensu
rozpatrywać przeszłości lelepiej wybiegać w przyszłość. Nie pozwól
aby ogarnęły cię złe nastroje.

Koziorożec 24.XII–20.I

Nowe kontakty zainspirują cię
do działania i oddawania się
nowym sprawom. Wskazany
odpoczynek również z uwagi na zmieniającą się porę roku.

Wodnik 21.I–20.II

Wiele spraw zależeć będzie od
tego jak sobie ułożysz relacje
z rodziną. Troska o zdrowie
to konieczność. Będzie okazja odnowienia znajomości z kimś z odległych lat.

Ryby 21.II–20.III

Zaplanowane zajęcia realizuj
konsekwentnie, ale bez nadmiernego pośpiechu Dobre
samopoczucie towarzyszyć ci będzie
przez cały miesiąc .

Poprawa finansów. Po 6-tym
masz wsparcie Wenus, ale
musisz zachować dużą dozę
cierpliwości. Nic na siłę . Czas pomyśleć
o planach urlopowych.

W powyższym diagramie świątecznym w pionie i w poziomie umieszczonych zostało 15 wyrazów związanych ze
świętami Wielkiej Nocy odnalezienie 10.
stanowi rozwiązanie

Nagrodę za rozwiązanie diagramu
ufunduje: Wytwórcza Spółdzielnia
Pracy Społem Kielce

samca, który sprawuje nad nią opiekę do
czasu wyklucia młodych. Następnie para
powinna być odłowiona ze zbiornika
hodowlanego. Po około 8 dniach narybek
zaczyna samodzielnie pływać i intensywnie żerować.
W trakcie wzrostu ujawnia się ich
następna brzydka przypadłość o charakterze kanibalizmu. Mniejsze osobniki
mogą być zjadane przez większe, dlatego
też powinno prowadzić się ostrą selekcję
co do wielkości rybek, by nie trzymać razem różnej wielkości osobników. M.W.

Aforyzmy
			
Pieniądze – to ów szósty zmysł,
pozwalający docenić pozostałe pięć
J.Mikołajczak
Jakże często powołują się
na uczciwość ci,
którzy nie zamienili z nią ani słowa.
W.Malicki
Krzyk mody nie powinien
zagłuszać głosu rozsądku.

J.Roś

Dziewczyna to piec,
w którym powoli piecze się baba.
M.Samozwaniec
Każdy czasem się spóźnia,
ale najczęściej sprawiedliwość.
W.Styś
Człowiek cudownie pachnie,
kiedy kwitną w nim nadzieje.
W.Bartoszewski

Znaczenie wyrazów : wiosenny kwiat
● inaczej kotki ● taki jest świąteczny poniedziałek ● pisanka inaczej ● święcona
w Niedzielę Palmową ● jajko z nim lepiej smakuje ● w koszyczku ze święconką ● część drogi krzyżowej ● z nią do
kościoła w Wielką Sobotę ● symbol męki
Jezusa ● zwyczaj oblewania wodą ● poprzedza Wielkanoc ● święcona z kościoła
● przybiera się nią wielkanocny stół ●
kurpiowska miejscowość gdzie odbywa
się obrzęd święcenia palm ●
Rozwiązanie należy przesłać na adres
redakcji do dnia 30 kwietnia 2014 r.

Rozwiązanie krzyżówki
z numeru 2/2014:
Poziomo: 1) kopyście, 5) kropla, 8)
eozoik, 9) dyktando, 10)dydaktyk, 11)
tratwa, 13) Afyon, 16) Tosca, 20) ansambl, 23) precelki, 24) scenopis, 25)
Wronki, 26) Maryna, 27) kuśnierz,
Pionowo: 10) koendu, 2) przodowy,
3) ścieki, 4) Endek, 5) kikut, 6) osada,
7) lodowiec, 12)rzut, 14) forsycja, 15)
nimb, 17) scalenie, 18) schron, 19) finisz,
21) manny), 22) lipka, 23) pisak.
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