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Walka z pandemią
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stycznia br. Wiadomości Handlowe poinformowały,
że KZRSS Społem wysłał list do premiera i ministra
zdrowia, w którym domaga się szczepienia pracowników handlu w pierwszej kolejności. Wcześniej odnotowano
taki postulat ze strony NSZZ Solidarność i organizacji handlowych, jak np. Polskiej Izby Handlu.
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O uczciwą konkurencję

Rozmowa Społemowca Warszawskiego z prezesem
Urzędu Ochrony Konkurencj i Konsumenta
– TOMASZEM CHRÓSTNYM

 

 Społem to najstarsza w Polsce firma handlowa, ze 150-letnią historią, której szczególnie
zależy na ratowaniu polskiego
handlu. Czy obok stosowanych
ostatnio ostrych sankcji wobec
bezkarnych dotąd wielkich sieci
handlowych, które często łamią
prawo tłamsząc słabsze podmioty, jest Pan za doprecyzowaniem
ustawowym takich pojęć, jak np.
zmowa cenowa, monopol na danym rynku, cena dumpingowa?
Tego właśnie domaga się wielu
prezesów spółdzielni Społem, np.
prezes PSS Pruszków.
– Wspomniana decyzja i kara
nałożona na Jeronimo Martins
Polska pokazują, że na gruncie
obowiązujących przepisów możliwa jest skuteczna walka z nieuczciwymi praktykami, które trapią polski handel. Dodatkowo do
ustawy o przewadze kontraktowej
zaproponowaliśmy dodanie możliwości przedstawienia przez Prezesa UOKiK istotnego poglądu
w sprawie. W ten sposób będzie-
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my mogli wesprzeć stanowisko
przedsiębiorcy lub rolnika w jego
indywidualnej sprawie sądowej
dotyczącej dostaw produktów
żywnościowych do dużych podmiotów, np. sieci handlowych.
To oznacza, że decyzje Prezesa
UOKiK będą wsparciem dla
małych i średnich przedsiębiorców w sporze z większymi kontrahentami, ułatwiając im dochodzenie roszczeń.
Chciałbym również zauważyć,
że pojęcia zmowy cenowej i monopolu są już uregulowane w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, natomiast o cenach
dumpingowych mówi ustawa
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Oczywiście, są to pojęcia
zdefiniowane na pewnym poziomie ogólności, ale to dlatego, aby
dać elastyczność w ich stosowaniu, czyli umożliwić dostosowanie do bardzo różnorodnych sytuacji występujących na rynku.
 Czy jest Pan za przyjęciem
całościowej ustawy o handlu,
która ureguluje wreszcie zasady
sprawiedliwego handlu i przyczyni się do wyrównania szans szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw?
– Wspomniałem na wstępie
o ustawie o przewadze kontraktowej, która pozwala chronić przed-

siębiorców, zwłaszcza małych
i średnich, przed nieuczciwymi
praktykami ze strony największych graczy rynkowych. Dotyczy ona rynku rolno-spożywczego, czyli w dużej mierze również
sektora handlu. Nasze działania na
podstawie tych przepisów to nie
tylko decyzja w sprawie Biedronki. Innym przykładem jest choćby
interwencja w zakresie terminowych płatności i wprowadzanie
niekorzystnych zmian w umowach w okresie COVID-19.
Dzięki podjętym wiosną 2020 r.
szybkim działaniom, zrealizowanym właściwie w ciągu sześciu
tygodni, większość sieci spłaciła
zaległości płatnicze względem producentów i dostawców żywności
oraz wycofała się z niekorzystnych
modyfikacji kontraktów. Aktualnie
sprawdzamy również dwa kolejne
zagadnienia w sieciach handlowych, są to polityki rabatowe oraz
stosowane przez sieci opłaty marketingowe czy półkowe.
Z punktu widzenia uprawnień
UOKiK mamy również ustawę
o ochronie konkurencji i konsumentów, która zakazuje szkodliwych działań większych graczy
rynkowych, np. posiadających pozycję dominującą.
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Dyskusja redakcyjna l

Pilne zadania

ok 2021 to następny rok
pandemii i pełen niepewności. Nie wiadomo, czy
uda się opanować pandemię do
końca w Polsce, w Europie i na
świecie? Jak głębokie, kryzysowe będą jej następstwa ekonomiczne i społeczne? Jakie czekają nas niespodziewane konflikty,
wydarzenia, inne poważne zagrożenia? Czy damy radę opanować sytuację w skali kraju,
regionu, miejsca pracy, dalszej
i bliskiej rodziny? Te i inne rozterki, wątpliwości trapią nas we
własnych domach, w zakładzie
pracy, w środowisku.

A jednak na początku Nowego Roku musimy pokrzepić się
dobrymi życzeniami, nutką optymizmu, aby przyszłość stała się
nieco lżejsza. Każdy snuje jakieś
plany na ten rok, na najbliższe
miesiące, a niekiedy i lata. Dlatego tak ważne jest określenie
zadań, jakie sobie i innym stawiamy w tym niezwykle trudnym
okresie.
Kończymy naszą redakcyjną
dyskusję, zainicjowaną w grudniu wśród naszych Czytelników, liderów naszych spółdzielni i organizacji spółdzielczych.

2021

W szczególności poprosiliśmy
o odpowiedzi na pytanie – Jakie
Pan/Pani uważa za najpilniejsze zadania w 2021 roku dla:
1. Władz kraju; rządu, prezydenta, parlamentu,
2. Związku Krajowego Społem,
3. Spółdzielni?
Kolejne ciekawe wypowiedzi,
za które serdeczne dziękujemy,
zamieściliśmy już w poprzednich dwóch numerach, a ostatnie
z nich publikujemy na str. 4-5. Za
miesiąc podsumujemy dyskusję.
REDAKCJA

Więcej str. 4-5 u

Pełny tekst pisma z 15 stycznia w tej sprawie zamieścił Zarząd
Związku Społem 26 stycznia na swym portalu. Prosi on premiera
o włączenie grupy zawodowej sprzedawców do I etapu Narodowego Programu Szczepień. Jak czytamy w tym piśmie: „W naszej
ocenie są oni grupą zawodową podwyższonego ryzyka, ponieważ
na co dzień mają bezpośredni kontakt z dużą ilością osób, które
mogą stanowić potencjalne zagrożenie. Spółdzielcze sklepy odwiedza średnio ponad milion klientów dziennie”.
Przypomnijmy, że na początku stycznia w naszym poprzednim
numerze prezes WSS Śródmieście Anna Tylkowska zaapelowała
o bezzwłoczne starania w tym kierunku, licząc też na wsparcie
związków zawodowych i naszych spółdzielni. I rzeczywiście, już
w grudniu ubr. sekcja handlowa NSZZ Solidarność podjęła energiczne działania propagandowe, a w styczniu zainicjowała wideokonferencję z prezydentem RP Andrzejem Dudą, który przychylił
się do postulatu wcześniejszych szczepień dla pracowników handlu (opisujemy to na str.2).
Również takie postulaty zgłaszają prezesi spółdzielni społemowskich, m.in. w naszej dyskusji redakcyjnej (p. wypowiedzi
na str. 4-5).

Nasze inicjatywy

Z

okazji świąt i różnych
szczególnych dni, handel
nasila swoje akcje promocyjne. W styczniu br. uczyniły to spółdzielnie warszawskie z okazji Dnia Babci i Dnia
Dziadka. WSS Praga Południe
zorganizowała dla seniorów specjalny konkurs z nagrodami. Pod
hasłem akcji promocyjnej „Jak
fajnie być Babcią/Jak fajnie być
Dziadkiem”, zaproponowano opisanie ciekawej, lub zabawnej historii z wnukami. Nagrodami były
urządzenia kuchenne i książki.

 Na facebooku WSS Śródmieście zamieszczono 39-sekundowy filmik – na Dzień Babci na
cześć Mieczysławy Ćwiklińskiej
i na Dzień Dziadka na cześć Mieczysława Fogga, wielkich idoli
starszego pokolenia. Zaś
na wzorcowym facebooku
SPC promowano specjalne
torty z dedykacją dla babci
i dziadka, którzy „zawsze
służą radą, wsparciem i....
pysznym obiadem!” W gazetkach cenowych WSS
pojawiły się promocyjne
ceny „Makaronu Babci
Ani” i „Szynki Babuni”.
 Na stronie 5 zamieszczamy artykuł pt.
„Zabójca
wirusów”,
opisujący realizację ko-

lejnej, innowacyjnej inicjatywy
w PSS w Ozorkowie. Jest to zainstalowanie w trzech sklepach
spółdzielczych oświetlenia antybakteryjnego i antywirusowego,
co w okresie pandemii jest szczególnie ważne. Dla spółdzielni
warszawskich i innych w kraju
to cenne doświadczenie bratniej
spółdzielni, do zastosowania we
własnych placówkach. Możemy
być prekursorami w kraju we
wdrażaniu takiej skutecznej metody walki z koronawirusem.
 Na stronie 6 polecamy
podsumowanie na gorąco 29
WOŚP, wspieranej także przez
społemowców, piórem naszej
koleżanki Jolanty Jędrzejewskiej.
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lanowany pierwotnie
na 10 stycznia Finał 29 Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy został przełożony na
ostatni dzień tego miesiąca.
Informację o nowym terminie
Jurek Owsiak zapowiedział
w programie Domowa Orkiestra w stacji TVN. Atrakcją
internetowego połączenia było
spotkanie z grupą Polaków
pracujących na Stacji Polarnej
w Norwegii. Również tam zostały przygotowane na aukcję,

z barwnym cyferblatem, mapa
Ziemi od Ambasady Australii.
Do Finału podobnie jak w latach ubiegłych włączyli się bracia Collins oddając na aukcję samochód Chucka Norrisa z filmu
„Strażnik z Teksasu”. Drugie auto
czerwone Ferrari wystawił znany dziennikarz Radek Kotarski .
Niemniej atrakcyjne były też inne
propozycje m.in. obiad w domu
Państwa Edyty i Cezarego Pazurów, spacer po stolicy z Andrzejem Grabowskim, trening pływacki od Pawła Korzeniowskiego czy

Z głową i radością
własnoręcznie wykonane maskotki, czapki, rzeźby z metalu,
ceramiczne drobiazgi.
Dyrygent zaprezentował także
niektóre przedmioty przekazane
na Allegro przez znane i lubiane osob. Wśród „rzeczy od serca” była kurtka i kask Kamila
Stocha, narty Andrzeja Bargiela, rakieta zwyciężczyni French
Open Rolanda Garrosa – Igi
Świątek, przedmioty przekazane
przez Ambasadę Ukrainy – zegar

handel
2021

J

ak pisze 21 stycznia br.
portal Newseria, oficjalne
obostrzenia i indywidualne obawy o własne zdrowie
spowodowały, że kupujący zaczęli bywać w sklepach rzadziej
i spędzać w nich mniej czasu. To
przełożyło się na większe jednorazowe wydatki, wybór sklepów
położonych blisko domu i przyspieszenie rozwoju e-handlu.
Zmieniła się także zawartość
koszyka. Częściej wkładamy do

wspólna wspinaczka na skałce
w Poznaniu z himalaistą Adamem
Bieleckim. Zbigniew Preisner
przekazał na licytację pomnik
Piotra Skrzyneckiego . Na aukcji
Allegro znalazły się również inne
propozycje . Wśród nich obraz
samego Jurka Owsiaka, zbiór
akwareli Barbary Gałczyńskiej .
Z innych „rzeczy od serca” – krawat prezydenta Kwaśniewskiego,
książka premiera Donalda Tuska,
tuba prezydenta m.st. Warszawy
Rafała Trzaskowskiego.
niego produkty prozdrowotne.
Wciąż jednak istotnym elementem wyboru jest dziś – i według
firmy badawczej Mintel pozostanie – cena.
– Konsumenci stali się bardziej
ostrożni wskutek zachwiania sytuacji ekonomicznej. Zakupy są
bardziej przemyślane, koszyk zakupowy oscyluje w kierunku dóbr
podstawowych – mówi agencji
informacyjnej Newseria Biznes
Honorata Jarocka, Senior Food
and Drink Analyst w firmie Mintel. – Nasze dane dla rynku polskiego mówią o tym, że ponad
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Celem „Grania z Głową” w tym
roku była zbiórka środków na rzecz
dziecięcej laryngologii, otolaryngologii. Należy dodać ,że podobny
cel przyświecał zbiórce przed trzynastoma laty. Fundacja doszła do
wniosku, że przekazany poprzednio sprzęt po trzynastu latach jest
sprzętem do zastąpienia go nowocześniejszymi egzemplarzami.

zgodnie zobowiązującymi obostrzeniami związanymi z pandemią. Wolontariusze wyposażeni
zostali w maseczki, rękawiczki,
płyny do dezynfekcji. Wręczanie
serduszek odbywało się z zachowaniem dystansu, a nie poprzez
ich przyklejanie ofiarodawcom,
jak miało to miejsce w poprzednich edycjach.

WOŚP 2021 to:
– ponad 1300 sztabów na całym
świecie w tym także po raz
pierwszy w Indonezji, Islandii,
Wietnamie, Meksyku, Afganistanie, Danii, Wenezueli.
– 120 tysięcy wolontariuszy
– 31 milionów serduszek

Reżim sanitarny stosowany był
także w „miejscu dowodzenia”
na Pl. Defilad nazwanego przez
Jurka Owsiaka „centrum świata”.
Przeprowadzane były tu szybkie testy na koronawirusa, przez
członków Medycznego Patrolu
ubranych w kombinezony, gogle
i przyłbice. Na wynik trzeba było
poczekać parę minut. Do przebywania w namiocie upoważniała
opaska, będąca potwierdzeniem
ujemnego wyniku.

I ta super kwota

127 495 626 PLN,

zebrana na dzień 31.01.2021r.,
która z pewnością ulegnie zmianie po całkowitym podsumowaniu
29 Finału. Wsparcie Orkiestrze
można było okazać na wiele sposobów: poprzez wpłaty do eSkarbonek, bezpośrednio do puszek
wolontariuszy, biorąc udział w aukcjach na Allegro a także licytując
złote serduszka oraz złote karty
telefoniczne.
Wszystkie działania prowadzone w tym dniu były realizowane
połowa respondentów deklaruje,
że w sklepie spędza mniej czasu,
nie tylko z powodu obaw, ale też
żeby zrobić miejsce innym kupującym. Więcej też gotujemy
w domu, a to też się przekłada na
to, co wybieramy w sklepach.

Finałowi towarzyszył również, jak w latach ubiegłych
bieg „Policz się z cukrzycą”.
Pieniądze uzyskane za pakiety
startowe zostaną przeznaczone
na zakup pomp insulinowych
dla kobiet z cukrzycą . W tym
roku do biegu zarejestrowało się
ponad 14 tysięcy uczestników
tj. dwukrotnie więcej niż w roku
ubiegłym.
Większa dbałość o zdrowie
przejawiła się w wybieraniu warzyw i owoców, jogurtów funkcjonalnych czy suplementów diety
wspierających odporność. Ponieważ z jednej strony konsumenci
starali się oszczędzać, a z drugiej

Studio miało powierzchnię 2,6
tys. m. kw. z ponad tysiącem zainstalowanych punktów świetlnych, W centralnym punkcie stanęło przekazane na aukcję przez
Radosława Kotarskiego czerwone Ferrari. Na scenie występowały zespoły muzyczne i ich wokaliści. Na ogromnym telebimie
aktualizowane były za każdym
razem wpływy na konto WOŚP.
Przed studiem na Pl. Defilad
zbudowana została piramida, na
której pojawiały się bieżące informacje o wydarzeniach tu i teraz, jak również te o partnerach
WOŚP, a co najważniejsze o aktualnym stanie zbiórki. Piramida
o godz. 20-tej została uruchomiona jako niezwykle efektowne, tradycyjne światełko do nieba.
Jolanta
Jędrzejewska
ści cenowej. Zawsze podkreślamy, że wartości dodane, prozdrowotne powinny być przystępne
cenowo. W tę potrzebę wpisują
się marki własne. Dobrym kierunkiem jest to, że bardzo dużo
marek lokalnych, rodzimych rozwija się w tej kategorii.
To też wpływa na to, że
te produkty są przystępniejsze, pojawiają się
w portfolio marek masowych, w związku z czym jest
ich więcej, a to wymusza pewne
obniżki cenowe – wyjaśnia ekspertka Mintela. – Cena zawsze
była ważna dla konsumenta,
szczególnie na rynku polskim.
Aż 44 proc. Polaków wskazuje
na to, że w postpandemicznej
rzeczywistości niska cena nadal
będzie bardzo ważnym atrybutem zakupowym.

Zmiana nawyków

W koszykach Polaków, zwłaszcza podczas pierwszego, wiosennego lockdownu, znalazło się
więcej produktów o długim terminie przydatności do spożycia,
takich jak oleje, kasze, makarony, oraz takich, z których można przygotować posiłki w domu.
Spadło natomiast znaczenie dań
gotowych i produktów kupowanych pod wpływem impulsu, takich jak np. wafelki, batoniki czy
lody jednoporcjowe.

N

a prośbę Alfreda Bujary,
przewodniczącego
Sekretariatu Krajowego
Banków, Handlu i Ubezpieczeń
NSZZ „Solidarność” 5 stycznia br. prezydent RP Andrzej

produkty prozdrowotne cechują
się zwykle wyższymi cenami, na
znaczeniu zyskały sklepy dyskontowe. Z danych sprzedażowych
Biedronki na przykład wynika, że
w całym 2020 roku jej przychody
zwiększyły się o 10,4 proc. Zyskały także mniejsze sklepy osiedlowe
i supermarkety, gdyż klienci starali
się zaopatrywać w pobliżu domu.
– Jest tutaj jeszcze dużo do
zrobienia w kwestii przystępno-

nauczyciele. Zagrożenie transmisją COVID-a jest bardzo duże.
Sklepu, tak jak szkoły, nie da się
zamknąć. Pan Andrzej Duda
przychylnie odniósł się do naszego postulatu. Prezydent do-

Starania związkowców

Duda rozmawiał w formule
wideokonferencji z przewodniczącymi związków zawodowych reprezentującymi duże
sieci handlowe. W spotkaniu
uczestniczył też minister Paweł
Szrot. Z ramienia środowiska
związkowego obecni byli oprócz
Alfreda Bujary, także przewodniczący organizacji związkowych:
w Auchan Polska Dariusz Paczuski, w Amazon Fullfilmet Polska
Grzegorz Cisoń; Marcin Stroński
– przewodniczący Krajowej Sekcji Bankowców i Mateusz Warchał – doradca Sekretariatu.

– Domagamy się, żeby pracownicy handlu byli w tej samej
grupie możliwości szczepień, co

strzega, że ci pracownicy są grupą
szczególnego ryzyka. Rozmowy
między Pałacem Prezydenckim
a Ministerstwem Zdrowia w tej
sprawie są prowadzone – powiedział Alfred Bujara.
Kto miałby być zaszczepiony? – Przede wszystkim pracownicy sklepów dyskontowych, hipermarketów, a także mniejszych
sklepów, gdzie algorytm 15 metrów na osobę jest fikcją. Z naszych informacji wynika, że na
dzień dzisiejszy 50 proc. pracowników jest chętnych do zaszczepienia się – podkreślił Alfred
Bujara. O potrzebie szczepienia
pracowników handlu mówią
też inne organizacje handlowe.
Swoje pisma w tej sprawie wy-

Opr. Red.

stosowały do premiera już m.in.
Polska Izba Handlu i POHiD.
Także Anna Tylkowska, prezes
„Społem” WSS Śródmieście,
w ostatnim numerze Społemowca Warszawskiego gorąco o to
zaapelowała, a Zarząd KZRSS
Społem 15 stycznia br. w piśmie
do premiera M. Morawieckiego.
Ale to nie wszystko. Handlowa Solidarność, zasygnalizowała
prezydentowi obawy dotyczące
dalszych losów ustawy z dnia 10
stycznia 2018 r. o ograniczeniu
handlu w niedziele. Z kolei Andrzej Duda podkreślił, że w czasie pandemii umożliwienie przedświątecznych zakupów podczas
niedzieli handlowej było sytuacją
absolutnie wyjątkową, a on sam
jest za prawem handlowców i ich
rodzin do niedzielnego wypoczynku.
MATEUSZ DAMOŃSKI
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uDokończenie ze str. 1
Widać więc, że są przepisy
chroniące MŚP, choć są one nieco rozproszone i z pewnością
wymagają dalszego rozwijania. Jestem gotów do rozmów
i poznania opinii na temat rozwiązań wspierających uczciwą
konkurencję. Przepisy regulujące handel to co do zasady domena
administracji rządowej, element
polityki gospodarczej kraju – zawsze jednak chętnie wspieramy
resorty w wypracowaniu najlepszych rozwiązań służących rynkowi, uczciwym przedsiębiorcom
i konsumentom. Rozwiązanie regulujące całościowo handel wymagałyby gruntownej analizy postulatów i propozycji prawnych,
a także poważnych konsultacji.
Pragnę podkreślić to raz jeszcze, że Prezes UOKiK jako organ
ochrony konkurencji i konsumentów odpowiada za eliminację
z rynku nieuczciwych praktyk,
zaś za kształt i realizację polityki
gospodarczej stosownie do ustawy o działach odpowiadają poszczególne ministerstwa.
 Jak ocenia Pan przypadki
łamania ustawy o ograniczeniu
handlu w niedziele i jak należy
temu przeciwdziałać?
– Uczciwa konkurencja polega na stosowaniu się przedsiębiorców do tych samych zasad.
Jeżeli jeden przedsiębiorca nie
przestrzega reguł i czerpie z tego
korzyści, zyskuje przewagę konkurencyjną nad innymi uczestnikami rynku. Oczywiście czyniąc
tak może dopuszczać się łamania
przepisów prawa lub wykorzystywać pewne luki w przepisach,
co nie będzie praktyką nielegalną choć może być moralnie czy
etycznie wątpliwą. Wolności gospodarczej zawsze musi towarzyszyć odpowiedzialność – tak
za pracowników, klientów czy
kontrahentów, jak i zasady tworzące rynek.
Tak samo jest z handlem
w niedzielę – jeżeli sieć handlowa, obchodząc przepisy prowadzi
działalność w dzień wolny, gdy
sklepy konkurentów są zamknięte, uzyskuje korzyści ekonomiczne i przewagę ich kosztem. To
działanie nie fair przede wszystkim względem konkurujących
z nią przedsiębiorców. Na takie
nadużycia należy oczywiście reagować, instytucją odpowiedzialną w zakresie tych przepisów jest
Państwowa Inspekcja Pracy – zostały przecież przewidziane nie
tylko jako mechanizm wyrównywania szans mniejszych placówek handlowych, a również
szansa dla pracowników na odpoczynek i spędzenie czasu z rodziną i bliskimi.
 Jak zamierza Pan chronić
polski handel przed całkowitą
kolonizacją rynku spożywczego
przez wielkie zagraniczne koncerny handlowe? Czy UOKiK będzie
inicjował badania na ten temat,
np. prowadzone przez Polski Instytut Ekonomiczny, w którego radzie naukowej Pan zasiada?
– Sytuacja, z którą mamy do
czynienia na rynku jest w tym wypadku pokłosiem zaniedbań sięgających lat dziewięćdziesiątych.
Kiedy sieci handlowe wchodziły
na polski rynek nie było mechanizmów prawnych, które pozwoliłyby rozwijać się w sposób zaplanowany i zrównoważony tak

         

dużym sieciom handlowym, jak
i mniejszym placówkom handlu
detalicznego. Jest to przecież niezbędne zarówno dla zapewnienia
różnorodność oferty dla konsumentów, jak i konkurencyjności
rynku na poziomie sprzedaży czy
produkcji żywności. Nie zastosowano rozwiązań znanych w wielu
innych krajach, choćby w zakresie przepisów urbanistycznych.
Analizujemy obowiązujące
przepisy i zastanawiamy się,
gdzie jest pole do zmian. Pierwszym krokiem w stronę ochrony ważnych polskich przedsiębiorstw w obecnych czasach jest
ustawa o kontroli inwestycji, która weszła w życie w lecie ubiegłego roku. Prezes UOKiK może

od tych największych podmiotów, mających najsilniejszą pozycję na rynku, która pozwala
im dyktować warunki handlowe.
Po drugie, pod koniec 2018 roku
zmieniono tę ustawę co umożliwiło podjęcie kontroli właścicieli
sieci sklepów – przed zmianą należałoby udowodnić, że poszkodowany przez nieuczciwe praktyki dostawca nie miał faktycznych
i wystarczających możliwości
sprzedaży swoich produktów innemu podmiotowi.
Przepis ten w polskich realiach
uniemożliwiałby
postawienie
zarzutu jakiejkolwiek sieci handlowej, gdyż w sądzie można by
z łatwością obronić tezę, że zawsze hipotetycznie istniała moż-
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ku szacunku dla innych przedsiębiorców. Sankcja była zatem
adekwatna do stopnia naruszenia
przepisów prawa, uciążliwości
praktyki oraz wysokości nieuczciwie uzyskanych korzyści przez
sieć. Jednocześnie, w myśl przepisów, nie mogliśmy zasądzić rekompensaty bezpośrednio dla poszkodowanych przedsiębiorców,
nad czym ubolewam. Dlatego
właśnie doprowadzimy do dalszej
zmiany ustawy, tak abyśmy mogli wspierać roszczenia poszkodowanych przedsiębiorców w ich
pozwach względem Jeronimo
Martins Polska, właściciela sieci
Biedronka.
Nasze działania względem kolejnych sieci stosujących tego

O uczciwą konkurencję

Specjalnie dla Społemowca Warszawskiego mówi
prezes Urzędu Ochrony Konkurencj i Konsumenta – TOMASZ CHRÓSTNY
zablokować przejęcie podmiotów
o strategicznym znaczeniu dla
porządku, bezpieczeństwa lub
zdrowia publicznego, przez
podmiot spoza UE czy OECD.
Oprócz zmian w przepisach
poszczególne państwa mogą
chronić swój rynek. Przykład
Francji, która nie dopuściła do
przejęcia sieci Carrefour przez
Circle K pokazuje, że na poziomie krajowych władz również
możliwe jest przeciwdziałanie
powstawaniu niezdrowej struktury rynku i myślę, że w razie
potrzeby podobne mechanizmy
mogłyby zostać wprowadzone
w naszym kraju, choć należy
liczyć się ze sprzeciwem niektórych państw czy Komisji
Europejskiej. Ważne jest jednak
aby szukać tych rozwiązań, które umożliwiają funkcjonowanie
na rynku na uczciwych zasadach
wszystkim przedsiębiorcom.
 Czy jest Pan otwarty na
konsultacje w powyższych sprawach z rzecznikiem małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacjami handlowymi, takimi
jak KZRSS Społem, Polska Izba
Handlu, Kongregacja Przemysłowo-Handlowa oraz sekcja handlu
NSZZ Solidarność?
– Tak jak już wspomniałem
jestem gotowy i otwarty na rozmowy, które przyczynią się do
wzmacniania
mechanizmów
uczciwej konkurencji i wzmacniania małych i średnich przedsiębiorców. Ważne, abyśmy
wypracowywali mądre i przemyślane rozwiązania systemowe,
korzystając przy tym z doświadczeń tak przedsiębiorców, jak i instytucji publicznych.
 UOKiK nałożył niedawno
na Jeronimo Martins Polska 723
mln zł kary twierdząc, doszło do
złamania prawa z niezwykle nieuczciwym wykorzystaniem przez
właściciela sieci Biedronka przewagi kontraktowej. Jak to się stało, że UOKiK rozpoczął kontrolę
w JMP i co przesądziło o tak wysokiej karze?
– O kontroli JMP przesądziły trzy elementy. Po pierwsze,
w 2020 roku zintensyfikowaliśmy
działania w stosunku do sieci handlowych – mam świadomość, że
musimy przeciwdziałać nieuczciwym mechanizmom począwszy

liwość znalezienia alternatywnego nabywcy. Po trzecie wreszcie,
otrzymaliśmy sygnały, które
przedstawiały dość szczegółowo problem wstecznych rabatów
w Biedronce i dały podstawy do
przygotowania kontroli. Obecnie
nasze działania rozszerzyliśmy
na kolejne sieci handlowe, po dokładnej analizie mechanizmów
występujących na rynku.
Co do kary, to nie mogła ona
być inna biorąc pod uwagę, że
mieliśmy do czynienia z absolutnie niedopuszczalnym wykorzystywanie siły rynkowej
przez sieć handlową. Biorąc
pod uwagę, że dla wielu firm dostawy do Biedronki to znaczny
wolumen produkcji, ponosili oni
ogromne koszty, a jednocześnie
nie mogły pozwolić sobie na zakończenie współpracy – niejednokrotnie przecież dla niej zaciągali kredyty inwestycyjne na
rozbudowę mocy produkcyjnych
czy kredyty obrotowe, aby sprostać wymogom kontraktu w zakresie wolumenu sprzedaży.
Praktyki pobierania nienależnych i nieprzewidzianych
w pierwotnych umowach rabatów niszczą podstawy uczciwej
konkurencji i odpowiedzialności
za kontrahentów, są przejawem
głębokiej nieuczciwości i bra-

typu nieuczciwe mechanizmy
pobierania dodatkowych rabatów służą uczciwości rozliczeń
pomiędzy przedsiębiorcami – nie
możemy się godzić na tego typu
nadużycia.
 W przestrzeni medialnej
pojawiają się informacje, jakoby Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów będzie mógł już
wkrótce skontrolować mieszkania w ramach prowadzonego postępowania. Czy to prawda i jak
w praktyce takie kontrole będą
wyglądać?
– Chciałbym sprostować pojawiające się informacje, które
mówią, o nowych uprawnieniach
UOKiK w tym zakresie. Możliwość przeszukiwania lokali
mieszkalnych przez pracowników Urzędu istnieje od ponad
20 lat. Obecne propozycje zmian
ustawy polegają jedynie na doprecyzowaniu, że czynności te
przeprowadzane są wspólnie
przez funkcjonariuszy policji
i pracowników urzędu – w tej
chwili przepis mówi o przeszukaniu prowadzonym przez Policję,
w którym może być obecny pracownik UOKiK.
Skutek tych przepisów jest więc
praktycznie identyczny, a przyjęte
rozwiązanie ma na celu usprawnienie przeprowadzania przeszukania
oraz zabezpieczania materiałów

dowodowych. Dalej te czynności
będą realizowane wspólnie z Policją w toku postępowania – po
wcześniejszym uzyskaniu zgody
przez właściwy sąd.
 Dotąd kary za zmowy cenowe i inne nielegalne porozumienia nakładane były na firmy.
Teraz mogą je dostawać także
bezpośrednio sami menedżerowie. Czy według Pana karanie
również osób fizycznych może powstrzymać falę naruszeń prawa?
– Taki był właśnie cel wprowadzenia odpowiedzialności finansowej menadżerów. Nie ulega
wątpliwości, że jest to skuteczna
metoda walki z praktykami, które są szkodliwe dla gospodarki
i konsumentów. Groźba zapłaty
kary z własnej kieszeni powinna
powstrzymywać przed niedozwolonymi działaniami. Wydałem
pierwsze decyzje z karami na
osoby fizyczne na wysokich stanowiskach. Dotyczyły one praktyk ograniczających konkurencję
– zmowy na rynku ciepła w Warszawie i podziale rynku pomiędzy
największymi klubami fitness.
Mogę powiedzieć, że wszędzie
tam, gdzie dopuszczają to przepisy, będziemy analizować możliwość postawienia zarzutów
menadżerom odpowiedzialnych
za złamanie prawa.
To ważny element prewencyjny,
bowiem kary są płacone z własnej
kieszeni osoby, która dopuściła się
praktyk – członek zarządu, dyrektor sprzedaży czy inna osoba kierująca pracownikami poważnie się
zastanowi wówczas, czy warto podejmować ryzyko i narażać się na
poważne sankcje dla przedsiębiorcy, u którego może się wówczas
już nie pracować. Ważne są również konsekwencje wizerunkowe
tak ukaranych osób. Za każdymi
nieuczciwymi praktykami stoją
konkretni ludzie, choć nie zawsze
jesteśmy w stanie przypisać im odpowiedzialność. Tam, gdzie to będzie możliwe, będziemy wykorzystywali ten środek w postaci kar
dla menadżerów, nie zrezygnujemy z niego, a jestem przekonany,
że będzie wykorzystywany coraz
częściej.
Notował :
MATEUSZ DAMOŃSKI
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ok 2021 to następny rok
pandemii i pełen niepewności. Nie wiadomo, czy
uda się opanować pandemię
do końca w Polsce, w Europie i na świecie? Jak głębokie,
kryzysowe będą jej następstwa
ekonomiczne i społeczne? Jakie czekają nas niespodziewane
konflikty, wydarzenia, inne poważne zagrożenia? Czy damy
radę opanować sytuację w skali
kraju, regionu, miejsca pracy,
dalszej i bliskiej rodziny? Te
i inne rozterki, wątpliwości trapią nas we własnych domach,
w zakładzie pracy, w środowisku.
A jednak na początku Nowego Roku musimy pokrzepić się
dobrymi życzeniami, nutką optymizmu, aby przyszłość stała się
nieco lżejsza. Każdy snuje jakieś
plany na ten rok, na najbliższe
miesiące, a niekiedy i lata. Dlatego tak ważne jest określenie zadań, jakie sobie i innym stawiamy
w tym niezwykle trudnym okresie.
Obecnie kończymy naszą redakcyjną dyskusję, zainicjowaną w grudniu wśród naszych
Czytelników, liderów naszych
spółdzielni i organizacji spółdzielczych. W szczególności
poprosiliśmy o odpowiedzi na
pytanie – Jakie Pan/Pani uważa
za najpilniejsze zadania w 2021
roku dla:

KZRSS Społem

I

1. Władz kraju; rządu, prezydenta, parlamentu,
2. Związku Krajowego Społem,
3. Spółdzielni?
Kolejne otrzymane ciekawe
wypowiedzi, za które serdeczne
dziękujemy, zamieściliśmy już
w poprzednich dwóch numerach,
a ostatnie z nich publikujemy tutaj.
Za miesiąc podsumujemy dyskusję.
REDAKCJA

*

*

*

Prezes PSS
Garwolin
– HIERONIM KOBUS
– Jeśli chodzi o najpilniejsze
zadania dla rządzących, to moje
stanowisko jest bardzo podobne
do stanowiska prezesa Hali Wola
Anatola Świeżaka, który zabrał
głos w dyskusji na łamach styczniowego numeru „Społemowca
Warszawskiego”. Stwierdził on
m.in., że rząd powinien wziąć na
siebie ciężar wyposażenia placówek handlowych i ich personelu
we wszelkie środki ochrony osobistej i dezynfekcji, a nie przerzucać tych kosztów na będące i tak
w ciężkiej sytuacji przedsiębiorstwa handlowe.
Jednak co chciałbym jeszcze
dodać, a co jest bardzo ważne to,
że władze naszego kraju powin-
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ny w pierwszej kolejności objąć
szczepieniami przeciwko Covid-19 personel sklepowy. Moim
zdaniem kasjerki i wszyscy pracownicy obsługujący klientów,
powinni być jak najszybciej zaszczepieni. Personel sklepowy
jest przecież na pierwszej linii
frontu walki z koronawirusem.

Natomiast jeśli chodzi o Krajowy Związek, to przede wszystkim
powinien on realizować zadania,
które były wyznaczonej na ostatnim zjeździe. Uważam, że Krajowy Związek powinien podjąć
działania zmierzające do ściślejszej integracji na bazie Krajowej
Platformy Zakupowej, takie jak
wspólne zakupy towarów, czy
energii elektrycznej i gazowej.
Ale dodatkowo Krajowy Związek musi ze stanowczością napierać na rząd w sprawie wspomnianych przeze mnie szczepień dla
pracowników handlu. Z tego co
wiem, są już w tej sprawie wysyłane pierwsze pisma. Koniecznie
musimy jak najszybciej załatwić
tę sprawę.
Z kolei mówiąc o mojej rodzimej spółdzielni, to w tym roku
chciałbym utrzymać jej kondycję,
żeby odczuwalny spadek obrotów
się nie powiększał. Chciałbym
bardzo żebyśmy spróbowali odbudować pozycję jaką mieliśmy
przed pandemią koronawirusa
i osiągnąć obroty, które mieliśmy w 2019 roku. Życzyłbym
sobie także, żeby działalność
gastronomii i piekarni powróciła

już do normalności. Z bieżących
działań myślimy też o tym, żeby
wchodzić w fotowoltaikę. Będziemy zmieniać systemy grzewcze i przechodzić na ogrzewanie
bardziej ekologiczne.

Dyrektor
Hali
Mirowskiej –
BOGUSŁAW PIEŃKOWSKI

którym zarządzam tj. Hala Mirowska, z racji swojej powierzchni został zakwalifikowany do
galerii handlowych, gdzie ograniczenia działalności od początku
wybuch pandemii są największe,
na równi z branżą gastronomiczną. Niestety, mimo bardzo wysokich strat wynikających z tych
obostrzeń, kolejne tarcze antykryzysowe nie obejmują handlu
detalicznego. Oczekuję zmiany
w tym zakresie.

Pilne

– Od premiera, prezydenta
i parlamentu oczekuję sprawnego i przejrzystego zarządzania, które służy dobru wszystkim mieszkańcom kraju. To
zarządzanie w dobie panującej
już od blisko roku pandemii
wirusa „COVID 19” nakłada
na Rząd, wg mojej opinii dodatkowy obowiązek w postaci podejmowania nie tylko słusznych
ale i szybkich oraz skutecznych
decyzji mających za zadanie
ochronę życia i zdrowia obywateli oraz zapewnienie wsparcia dla
firm celem uchronienia ich przed
upadłością a tym samym utrzymaniu miejsc pracy dla zatrudnionych tam pracowników.
Jako długoletni działacz i pracownik sektora spółdzielczego,
doceniając działania Rządu w postaci szeregu tarcz antykryzysowych dla wielu branż gospodarki,
oczekuję podjęcia również takich
działań w stosunku do rodzimego handlu spółdzielczego, który
został praktycznie pozbawiony
jakiegokolwiek wsparcia. Obiekt,

Głównym zadaniem, przed którym staje Krajowy Związek Spółdzielczy w bieżącym roku jest
obrona Spółdzielni Spożywców
przed ewentualnymi próbami ich
przejęcia poprzez zapowiadany
rządowy plan utworzenia państwowej sieci spożywczej w ramach tzw. „narodowego holdingu
spożywczego”. Osłabione finansowo poprzez pandemię i brak
rządowego wsparcia Spółdzielnie
posiadające sklepy usytuowane
w atrakcyjnych lokalizacjach,
staną się łakomym celem do ich
przejęcia.
Od swojej Spółdzielni, Warszawskiej Spółdzielni Spożywców Śródmieście, która kilka lat
temu podjęła słuszną jak pokazuje czas decyzję o dywersyfikacji kierunków działania w celu

Projekt IT-sklep internetowy eSpolem.pl

deą tego działania jest wypracowanie odpowiedniej pozycji dzisiaj, jak
również w przyszłości, w dynamicznie rozwijającym się kanale sprzedaży
internetowej, poprzez promocję marki
SPOŁEM z jednoczesnym pozyskaniem
nowej grupy odbiorców w ramach kooperacji spółdzielni zrzeszonych w Związku.

Celem projektu jest:
1. Połączenie potencjału i budowanie
wspólnego wizerunku SPOŁEM.
2. Dotarcie i pozyskanie nowego klienta
– przez działanie sklepu internetowego
istnieje możliwość dotarcia do nowych
grup klientów spoza profilu obecnie
obsługiwanego – szczególnie do osób
poniżej 40 roku życia, z wyższym wykształceniem, wyższymi dochodami.
3. Promocja SPOŁEM w nowoczesnym
i efektywnym kosztowo kanale promocji – reklama przez internet, dodatkowo
środki na reklamę pozyskiwane od producentów i partnerów SPOŁEM.
4 Wzrost przychodów spółdzielni – pozyskanie nowego wolumenu sprzedaży
bez konieczności ponoszenia wysokich
kosztów inwestycji w nowe sklepy i lokalizacje. Sklep internetowy bazuje na
stanach magazynowych już istniejącego
sklepu stacjonarnego. Nie ma też potrzeby zatrudniania dodatkowego personelu.
5. Inwestycja w przyszłość marki SPOŁEM – promocja doskonałej jakości
produktów świeżych, tradycyjnego pieczywa, sklepów położonych w wygodnych dla klienta lokalizacjach.
6. Obniżenie kosztów promocji – wspólne zakupy mediów w internecie, niskie
koszty dotarcia do nowych klientów,
efektywne wykorzystanie budżetu, wiedza e-commerce.
Projekt sklepu internetowego jest realizowany i koordynowany przez KZRSS
„Społem”.

Do projektu zostały zaangażowane firmy
zewnętrzne: EM Ignacy Chrzanowski operator oprogramowania do funkcjonowania
sklepu internetowego oraz firmy technologiczne odpowiedzialne za serwis, hosting,
poprawność działania sklepu.
Poprzez sklep internetowy spółdzielnie
mają możliwość sprzedaży pełnego asortymentu: od produktów spożywczych, galanterii, poprzez chemię gospodarczą kończąc
na sprzęcie AGD.
Wraz z rozwojem potrzeb spółdzielni
oraz klientów będą wprowadzane kolejne
funkcjonalności sklepu, który może być
istotnym uzupełnieniem przychodów spółdzielni.

Sklep internetowy eSpołem.pl zorganizowany jest tak by działać na terenie całej
Polski. Każda spółdzielnia wchodząca do
projektu określa terytorium, które będzie
obsługiwać. Do tego służy baza kodów
pocztowych, która będzie określana na
początku działania i potem modyfikowana
wraz z rozwojem sklepu. Klient wchodzący do sklepu eSpołem.pl po raz pierwszy,
będzie proszony o wpisanie kodu pocztowego i na tej podstawie nastąpi przypisanie
do właściwej spółdzielni.
Do tak określonego obszaru każda
spółdzielnia przypisuje sklep stacjonarny
obsługujący dane terytorium. Ten sklep
będzie zintegrowany ze sklepem internetowym – system magazynowy sklepu połączony zostanie z platformą internetową.
Dzięki temu rozwiązaniu sklep internetowy będzie mógł wyświetlić dostępny asortyment, aktualne stany magazynowe oraz
ich ceny w danej spółdzielni. Częstość
uaktualniania danych będzie uzgadniana
indywidulanie.
Zdjęcia i opisy produktów są zarządzane centralnie w oparciu o bazę opisów
BrandBank (firma AC Nielsen). Korzystanie z tej bazy nie pociąga za sobą dodat-

kowych kosztów. Produkty indywidualne
danej spółdzielni są dodawane ręcznie
w panelu administratora i zasilają centralną
bazę produktów dostępnych na platformie.
Klient składając zamówienie w platformie internetowej, po określeniu zamawianych produktów, ma możliwość określenia
formy odbioru oraz płatności. Każda spółdzielnia decyduje indywidulanie, z jakich
form odbioru będzie korzystać, mając do
wyboru odbiór własny klienta w wybranym sklepie lub różne opcje dostaw.
Platforma została udostępniona klientom pod adresem https://www.espolem.
pl/. Aby zobaczyć ofertę poszczególnych
spółdzielni, należy wpisać odpowiedni
kod pocztowy np.:
1. PSS Feniks Wrocław – przykładowy
kod pocztowy: 50-000
2. Hale Banacha Warszawa – przykładowy kod pocztowy: 00-888
3. PSS Ozorków – przykładowy kod
pocztowy: 95-035.

Sklep internetowy zostaje dostarczony
spółdzielni „pod klucz” – w pełni gotowy
do działania, z wybranym przez spółdzielnię asortymentem, pełną dokumentacją
prawną (RODO), instrukcjami i szkoleniami. Rozwiązanie zastosowane w sklepie
spełnia najwyższe wymagania nowoczesności i bezpieczeństwa w sieci internetowej.
Do końca roku 2020 sklep eSpołem.
pl został wdrożony w następujących
Spółdzielniach: „Społem” PSS Feniks we
Wrocławiu, Hale Banacha w Warszawie,
„Społem” PSS w Ozorkowie, „Społem”
PSS w Bytomiu, Hala Wola w Warszawie.
W I kwartale 2021 r. do projektu dołączą:
„Społem” WSS Praga Południe w Warszawie, „Społem” PSS w Olkuszu, „Społem”
Poznańska SS w Poznaniu i „Społem” PSS
w Olsztynie.

Sklep internetowy rozpoczął komercyjną sprzedaż we wrześniu 2020 r. równolegle w Spółdzielniach: Feniks we Wrocławiu i Hale Banacha w Warszawie. W tym
krótkim okresie sklep pozyskał ponad 800
klientów, którzy złożyli 1650 zamówień.
Obrót w sklepie zamknął się na poziomie
318 000 zł. Średnia wartość zamówienia
to 192 zł. Każda ze Spółdzielni pozyskała
grono stałych klientów, którzy po pierwszym zakupie regularnie dokonują kolejnych zamówień. Zrekrutowany w „sieci” klient to statystycznie kobieta (67%
wszystkich klientów), w wieku 25-54 lata
(blisko 70% wszystkich klientów) posiadający ponadprzeciętną sytuację finansową.   
Sklep eSpołem.pl jest w pełni gotowy by
włączyć do platformy kolejne spółdzielnie.
Planujemy, że na koniec I kwartału 2021 r.
w projekcie będzie funkcjonowało 15 spółdzielni. Dzięki temu projekt zacznie osiągać pierwsze wyniki synergii wspólnego
działania spółdzielni, szczególnie w pozycjonowaniu i promocji SPOŁEM w sieci.
KZRSS „Społem” wraz z partnerami
projektu gwarantują stabilność i rozwój
platformy w przyszłości, a także stałe warunki uczestnictwa oraz konkurencyjne
ceny. Będą także koordynować dalszy rozwój projektu oraz zapewnią uczestnikom
wsparcie merytoryczne, cykliczne spotkania, wymianę wiedzy, a także wsparcie
w nowym i wymagającym wiedzy procesie
handlu internetowego.
Zapraszamy do zapoznania się ze
szczegółowymi warunkami przystąpienia do sklepu internetowego eSpołem.pl
Kontakt:
– Szymon Fabisiak – nr tel.: 602394362,
szymon.fabisiak@spolem.org.pl
– Ignacy Chrzanowski –
nr tel.: 696 464 983, ignacych@wp.pl
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l DYSKUSJA REDAKCYJNA
osiągania przychodów nie tylko
z działalności opartej na handlu
detalicznym, oczekuję kontynuacji rozpoczętych działań i podejmowania dalszych inwestycji
w miarę posiadanych środków.
Uzyskane z tych działań przychody w połączeniu z podstawową działalnością polegającej
na handlu detalicznym, pozwolą
na utrzymanie dotychczasowego
zatrudnienia, zapewnią ochronę
socjalną pracowników i dalszy
rozwój Spółdzielni.

kujemy skrupulatnego pilnowania przez Krajowy Związek,
aby ten postulat był realizowany w pracach parlamentarnych
i poza nimi. Ponadto zwracamy uwagę, że niezwykle ważne jest obserwowanie rozstrzygnięć prawnych dotyczących
spółdzielczości mieszkaniowej,
gdyż pokusa może być szybkie
i automatyczne przerzucanie
przyjętych tam rozwiązań na
cała spółdzielczość, w tym także handlową.

Str. 5

l DYSKUSJA REDAKCYJNA l

Prezes PSS
Legionowo
– EDYTA RYBICKA

– Rok 2020 był bardzo trudnym czasem. Skutki pandemii
w mniejszym lub większym stopniu dotknęły niemalże wszystkie
firmy. Niestety kłopoty nie ominęły również naszej Spółdzielni.
Po wzroście obrotów w miesiącu
marcu 2020, kolejne miesiące
przyniosły znaczne spadki. Szcze-

zadania 2021
Prezes WSS
Żoliborz
– JADWIGA ROWICKA

– W warunkach pandemii właściwie niemożliwe jest prognozowanie zadań długoterminowych,
gdyż mocno niewiadomy jest
rozwój zdarzeń politycznych jak
i gospodarczych. Jednakże niezależnie od tych spostrzeżeń, chciałabym zwrócić uwagę na toczące
się mocno zaawansowane prace
nad nowym prawem spółdzielczym.
Spółdzielnia oczekuje zachowania w rozwiązaniach prawnych statusu Spółdzielni, jako
samodzielnej,
samorządnej
i prywatnej organizacji. Ocze-

PSS Ozorków

T

o nasza wielka duma
–
– mówi Agnieszka
Derlecka, prezes Społem PSS w Ozorkowie, która
podkreśla, że dzięki antybakteryjnym i antywirusowym
właściwościom opraw oświetleniowych,
zainstalowanych
w jej sklepach, wzrosło bezpieczeństwo zakupów dla klientów
i pracowników.
PSS w Ozorkowie to innowacyjne rozwiązanie, zastosowała
jako pierwszy w kraju sklep
spożywczy w Polsce w grudniu
ubr. /podobno jako drugi w Europie, po Hamburgu/. W trosce
o bezpieczeństwo klientów i pracowników w 300-metrowym
sklepie nr 19 przy ul. Starzyńskiego 8 zamontowano lampy
emitujące promienie ultrafioletowe (UV-C), które dezynfekują
zarówno powierzchnię, towar
na półkach, jak i powietrze
w przestrzeni sprzedażowej.
Również w grudniu ubr.
w sklepach nr 23 przy ul. Nowe
Miasto 8 i nr 15 przy ul. Łęczyckiej 23 zastosowano dezynfekcję
powierzchni światłem, która jest
przeprowadzana każdej nocy
/w połączeniu z systemem alarmowym, automatycznie/. Pozostałe cztery placówki spółdzielni
także wkrótce zostaną wyposażone w lampy dezynfekujące.
Energiczna, ambitna prezes
Derlecka, pełniąca swą funkcję od
2018 r., wdrożyła już pięć dużych
innowacji w swojej spółdzielni.
Są to m.in. ogrzewanie proekologiczne, fotowoltaika, oświetlenie
ledowe, e-sklep, a ostatnio właśnie nowatorskie oświetlenie antybakteryjne i antywirusowe.

Spółdzielnia, tak jak w drugiej
połowie ubiegłego roku, musi
dbać o wynik ekonomiczny w warunkach zmniejszenia rozmiarów
działalności gospodarczej, w tym
także braku środków z tytułu wynajmu obiektów obcym użytkownikom. Dlatego ważnym zadaniem będzie doskonalenie pracy
wymuszającej większa efektywność placówek handlowych Spółdzielni.

gólnie dotkliwie, narodowy lockdown, ograniczenia w przemieszczaniu, zamknięcie szkół,
odczuły: nasza piekarnia, którą
prowadzimy nieprzerwanie od
roku 1966 i sklep odzieżowy Eleganza. Skutki pandemii negatywnie wpłynęły również na naszych
najemców. Kilku z nich musiało
zawiesić lub ograniczyć swoje
działalności. My wraz z tym straciliśmy część dochodów z tytułu
wynajmu.

Ważnym zadaniem będzie
przekonanie pracowników Spółdzielni, że we tym trudnym
okresie wynikającym z pandemii
wszyscy muszą pracować wyjątkowo efektywnie, aby Spółdzielnia jako podmiot gospodarczy nie
wypadła z rynku, gdyż ewentualne straty będą nie do odrobienia.

W 2021 roku od rządu i władz
państwowych oczekujemy większej przejrzystości wprowadzanych przepisów prawnych, czy
podatkowych. Za wprowadzanymi zmianami w prawie powinny
iść jasne, nie budzące wątpliwości, czytelne dla wszystkich

Jego instalacja w trzech wspomnianych sklepach trwała tylko
cztery dni bez przerywania handlu. Oczywiście poprzedziły ją
pomiary i oględziny pomieszczeń,
szkolenia i konsultacje z firmą
AMS Group, która wcześniej instalowała w placówkach ozorkowskiej PSS oświetlenie ledowe.
Pani prezes wysoko ocenia współ-

UV-C jest zalecaną przez Główny
Inspektorat Sanitarny metodą zapobiegania rozprzestrzenianiu się
pandemii Covid-19”.
Holenderska firma Philips, działająca od 1891 r., na swej stronie
zapewnia, iż „Urządzenia UV-C
do dezynfekcji powietrza w górnej części pomieszczenia to jak
dotąd jedyna technologia, która

Zabójca wirusów

pracę z solidnym wykonawcą. Jak
mówi, entuzjazm był po obu stronach, a szczególnie wyróżnia zaangażowanie i fachowość eksperta
firmy Michała Dąbrowskiego.
O zainstalowaniu antybakteryjnych i antywirusowych lamp Philipsa w społemowskich sklepach
w styczniu pisała już prasa lokalna – regionalny Tygodnik Reporter i Łódzki Express Ilustrowany,
a krótki anons podano na portalu
KZRSS Społem. Klienci będą poinformowani o zastosowaniu nowoczesnego rozwiązania poprzez
naklejki w sklepach. Firma Philips wraz z AMS Group przygotowuje się do nakręcenia krótkiego
spotu na ten temat w PSS Ozorkow, aby szerzej propagować te
instalacje, szczególnie potrzebne
w dobie pandemii.
Warto zacytować w tym miejscu Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dn. 4 marca 2020
r.: „Promieniowanie UV-C należy
aktualnie do najefektywniejszych
technologii oczyszczania powietrza i powierzchni z wirusów, bakterii, grzybów oraz drobnoustrojów. Promienie niszczą również
cienką warstwę lipidową SARSCoV-2, dlatego stosowanie światła

pozwala na skuteczną dezynfekcję pomieszczeń przy pomocy
promieniowania UV-C w obecności ludzi”. W tym zastosowaniu promieniowanie UV-C nie jest
dla nas szkodliwe, ponieważ m.in.

interpretacje i rozporządzenia.
My przedsiębiorcy mamy skupić się na prowadzeniu naszych
biznesów, a nie zastanawiać się
co rząd ma na myśli. Należałoby
się również przyjrzeć ograniczeniom, wprowadzonym w związku
z Covid-19, jak chociażby tzw.
„godzinom senioralnym”, które
według naszej opinii i obserwacji
nie do końca są potrzebne i budzą
w społeczeństwie niepotrzebne
emocje, a w dzisiejszych i tak
bardzo trudnych i nerwowych
czasach dodatkowe konflikty
nie są nam potrzebne.
Kolejną niezwykle ważną
kwestią jaką powinien zająć
się rząd to kwestia szczepionek dla pracowników handlu.
Sprzedawcy w naszych sklepach każdego dnia mają kontakt
z ogromną rzeszą klientów, a tym
samym narażeni są na zachorowanie. Chcielibyśmy aby rząd
przychylił się do postulatów spółdzielców i umożliwił szczepienia pracowników handlu jeszcze
w I grupie.
Od władz Krajowego Związku
w 2021 roku oczekiwalibyśmy
jeszcze większego zaangażowania w sprawy integracji Spółdzielni. Temat poruszany jest od
lat, ale w czasie pandemii wydaje
się być szczególnie ważny. Szczególnie dla małych Spółdzielni, takich jak nasza. Oczekiwalibyśmy
też efektywniejszego doradztwa
gospodarczego, zwłaszcza przełożenia prawnych regulacji gourządzenia te są montowane
bardzo wysoko, na suficie lub tuż
pod nim oraz „w obecności ludzi
promieniowanie UV-C emitowane przez promienniki nigdy nie
przekracza bezpiecznego poziomu 0.2μW/cm2”.
Należy też wskazać na KOMUNIKAT nr 3 Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego
Instytutu Badawczego z 21 maja
2020 r.: „„Zgodnie z doniesieniami naukowymi oraz oświadczeniem Narodowej Komisji Zdrowia w Chinach, koronawirus
SARS-CoV-2 jest wrażliwy na
promieniowanie nadfioletowe,
zwłaszcza z zakresu UVC (200
– 280 nm). Zatem, podobnie jak
inne bakterie i wirusy, może on
być efektywnie eliminowany po-

spodarczych do praktycznego ich
zastosowania w działalności gospodarczej spółdzielni.
Spółdzielnia w Legionowie,
którą przyszło mi kierować, już
od kilku lat boryka się z kłopotami. W regionie bardzo aktywne są
duże sieci handlowe, wciąż przybywają nowe placówki, z którymi
my nie jesteśmy w stanie konkurować.
Na rynku legionowskim działamy już ponad 80 lat. Mamy rzesze
stałych klientów. Wciąż jesteśmy
jednym z większych pracodawców w mieście. Zdajemy sobie
sprawę, że proste rozwiązania
już się wyczerpały, dlatego zastanawiamy się nad lepszym wykorzystaniem posiadanego majątku trwałego, w szczególności
efektowniejszego wykorzystania
nieruchomości,
na
których posadowione
są nasze, już dość stare, obiekty.
Sami nie damy rady zmienić tej
rzeczywistości, dlatego poszukujemy partnerów z którymi moglibyśmy wspólnie unowocześnić
nasze obiekty z jednoczesnym
zapewnieniem korzyści dla obu
stron.

Notowali:
MATEUSZ
DAMOŃSKI
i DARIUSZ
GIERYCZ

przez zastosowanie lamp bakteriobójczych. (...) Należy jednak
pamiętać, że oprawy bakteriobójcze zaleca się stosować tylko
w środowisku pracy czy w obiektach użyteczności publicznej
i pod ścisłą kontrolą osób odpowiedzialnych za ich nadzór.”
Odkażanie promieniowaniem
ultrafioletowym (UVC), polega
na rozkładaniu niektórych wiązań
chemicznych i mieszaniu struktury DNA, RNA i białek, powodując, że mikroorganizm nie może
się rozmnażać. Kiedy mikroorganizm nie jest w stanie rozmnażać się, przestaje być zakaźny,
a więc groźny dla ludzi. To ważne
w walce z pandemią.
opr. red.

Str. 6															

handel
2021

J

ak pisze Piotr Mazurkiewicz w Rzeczpospolitej
z 13 stycznia br., pandemia
spowodowała wzrost wydatków
online o niemal 25 proc. Ten
rok nie musi przynieść znacząco
gorszych rezultatów, wiele sektorów dopiero odkrywa zalety
sprzedaży przez internet

Według danych statystycznych
zebranych przez serwis Statista
w 2020 r. Polacy na główne kategorie – odzież, elektronikę, meble,
żywność oraz kosmetyki czy zabawki i akcesoria – wydali niemal
12 mld dol. Już wcześniej podawano, że udział e-handlu w sprzedaży detalicznej znacząco wzrósł.
– Spodziewane 8 proc. to nadal
niewiele na tle gospodarek zachodnich, które obecnie osiągają
pułap w okolicach 20 proc. Szarża e-commerce nie skończy się,
dopóki nie dobijemy do zbliżonej
wartości. Pandemia koronawirusa,
rzecz jasna, przyspieszyła ten proces, zaburzając naturalne tempo
wzrostu – mówi Bartosz Ferenc,
założyciel agencji Sembot.com.

Dalej wysokie zwyżki
Prognozy na ten rok wcale nie
są znacząco gorsze, wydatki na
wspomniane kategorie mają sięgnąć 13,5 mld dol. – O ile pandemia przyszła nagle, o tyle odchodzić będzie powoli. Możemy
jeszcze nieraz przechodzić przez
luzowanie i zaostrzanie obostrzeń
dla handlu. Ostatnie miesiące pokazały, że w takich warunkach
sprzedaż online staje się jedynym
pewnym kanałem dystrybucji –
mówi Artur Halik, szef sprzedaży
platformy Shoper.
– Po to firmy inwestują w ecommerce, by uczynić doświadczenie zakupowe konsumentów
w sieci jeszcze lepszym i zatrzymać na dłużej tych kupujących,
którzy przekonali się do e-zakupów w czasie lockdownów i zastąpili nimi wcześniejsze nawyki
zakupowe w sklepach stacjonarnych – dodaje.
– Rynek handlu internetowego
w ostatnim czasie doświadczył
ogromnego przyśpieszenia. Przesiedliśmy się z wygodnego samochodu średniej klasy do bolidu
Formuły 1. Rozwój w kolejnych
latach nadal będzie postępował.
Nawet jeśli nie będzie to prędkość
bolidu F1, to na pewno bezpieczna i stabilna prędkość dobrej klasy samochodu – mówi Arkadiusz
Bulc, ekspert ds. e-commerce Blue
Media. – W wielu branżach wciąż
jest dużo przestrzeni na ulepszanie
procesów zakupowych, wprowadzanie nowoczesnych technologii, polepszanie jakości obsługi
klienta, wdrażanie nowoczesnych
i wygodnych form płatności oraz
sprawnych procesów logistycznych. Te inwestycje utrzymają
nowych, pozyskanych w czasie
pandemii klientów i przyciągną
kolejnych – dodaje.
Z badania Gemius wynika, że
prawie 80 proc. internautów dokonuje zakupów przez internet.
– 2021 będzie rokiem rozwoju
e-grocery, a ta branża ma mimo
wszystko jeszcze wiele do zrobienia i mam nadzieję, że swoją
szansę wykorzysta – mówi Patrycja Sass-Staniszewska, prezes
Izby Gospodarki Elektronicznej.
– Ważną datą dla światowego e-
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Nowe wyzwania
Firmy są zgodne, że udział
sprzedaży internetowej w całości
handlu nadal będzie się zwiększał,
ale nie tak dynamicznie jak w ubie-

tego roku weszliśmy z lockdownem i z zamkniętymi sklepami
w galeriach handlowych, których
jedyna teraz możliwość to sprzedaż online. Całe branże straciły
możliwość funkcjonowania jako
handel tradycyjny i trudno dziś
wyrokować, jak długo te obostrzenia będą obowiązywać, co będzie
bezpośrednio zwiększać udział
e-commerce w handlu detalicznym i jednocześnie zmniejszać
sprzedaż tradycyjną. 73 proc. internautów w 2020 roku robiło zakupy online, co było wzrostem rok

głym roku. – Nasi klienci, a są to
duzi dojrzali gracze, prognozują,
że przez najbliższe dwa lata możemy spodziewać się wzrostu liczby
zamówień w branży e-commerce
na poziomie ok. 10–15 proc. rok
do roku – mówi Grzegorz Rudno
-Rudziński, partner zarządzający
Unity Group. – Nie zapominajmy
jednak, że do sprzedaży internetowej przymierza się wielu producentów – dodaje.
To coraz silniejszy trend, duże
firmy, jak Unilever czy polska
Mlekovita, uruchamiają własne
e-sklepy, by bez pośredników –
w postaci choćby platform typu
marketplace, jak Amazon czy Allegro – wprost docierać do klientów, dzięki czemu nie muszą się
dzielić marżą. – Dzięki wszystkim
prowadzonym inwestycjom oraz
najwyższej jakości produktom
wychodzimy naprzeciw ciągle
zwiększającym się oczekiwaniom
konsumentów nie tylko w Polsce,
ale i na świecie – mówi Dariusz
Sapiński, prezes grupy Mlekovita,
która w 2020 r. wygenerowała 5,5
mld zł sprzedaży.
Autor przytacza opinię Jolanty Tkaczyk, ekspertki ds. e-commerce, Akademia Leona Koźmińskiego:
– E-commerce będzie się dalej
rozwijał, tym bardziej że w I kw.

do roku aż o 11 pkt proc. Trudno
oczekiwać przyrostów klientów
na takim poziomie w roku 2021,
choć zwiększenie wydatków jest
jak najbardziej możliwe. Dużym
impulsem do wzrostu ma być
oczekiwane wejście Amazona.
Jak ocenia autor, spekulacje
o wejściu na nasz rynek największego e-sklepu świata trwają od
lat. Nawet sceptycy przyznają, że
to nieuniknione.
Przynajmniej raz na kilka miesięcy pojawiają się nowe przecieki
na ten temat, ostatnio związane
ze współpracą koncernu z Pocztą
Polską czy negocjacjami w sprawie potencjalnego przejęcia Inpostu przez koncern Amazon. Póki
co firma oferuje Polakom zakupy na swojej niemieckiej stronie,
przetłumaczonej na polski przez
automaty. Kolejne informacje na
ten temat pojawiły się przy okazji
giełdowego debiutu Allegro, który
miał być przyspieszany m.in. z powodu planów rychłego wejścia na
nasz rynek Amazona. Ten plan się
na razie nie ziścił, niemniej branża jest przekonana, iż prędzej czy
później polski sklep giganta i tak
się pojawi. Zmieni to na pewno
układ sił. Obecnie największy
udział w e-sprzedaży ma platforma Allegro – kończy P.Mazurkiewicz.
Opr. Red.

Kazimierza Kirejczyka.
Mamy nadzieję, że
pomysły władz miasta Chełmna i współpracujących z nimi
tamtejszych organizacji zostaną zrealizowane w kolejnej
edycji Walentynek,
a uczniowie warszawskich placówek
oświatowych wezmą
udział w organizowanych konkursach plastycznych, których
prace z ubiegłych lat
prezentujemy .
J.J. Julia Kubacka SOSW nr 8 im. Zofii Galewskiej.

Niewydolność serca objawia się
dusznością, na początku związaną z wysiłkiem, a później odczuwaną także w spoczynku, łatwym
męczeniem się czy obrzękami.
Według danych Ministerstwa
Zdrowia problem ten dotyczy ok.
1,2 mln Polaków, którzy borykają
się z tym schorzeniem w różnych
stadiach zaawansowania.

Z raportu dotyczącego zachorowalności i leczenia niewydolności serca w Polsce, przygotowanego z inicjatywy organizacji
pacjentów, wynika, że ta choroba
jest epidemią współczesnych czasów. Według danych z 2018 roku
co 10. zgon ma związek z niewydolnością serca, co daje jej pierwsze miejsce wśród bezpośrednich

– Niewydolność serca postępuje wolno i często trudno zwrócić
uwagę na pierwsze symptomy.
Objawia się ona zmęczeniem
podczas biegania czy nawet chodzenia, a ludziom wydaje się, że
jest to efekt braku treningów albo
wynika z wieku i starości – wyjaśnia w rozmowie z agencją informacyjną Marta Domańska.
– Często więc trafiamy do lekarza
już w bardzo zaawansowanym
stadium tej choroby.

przyczyn wszystkich zgonów
w Polsce. Co roku umiera na nią
140 tys. osób.
– Pandemia COVID-19 pogorszyła sytuację osób z niewydolnością serca, bo są one bardziej
narażone na powikłania i zgon
w wyniku zarażenia koronawirusem – mówi Marta Domańska.

commerce będzie 1 lipca 2021,
kiedy w życie wejdzie tzw. pakiet
VAT e-commerce dotyczący nowych zasad opodatkowania i rozliczania podatku VAT w transgranicznym handlu elektronicznym
towarami na odległość oraz usługami świadczonymi na odległość
na rzecz konsumentów – dodaje.

Szarża e-handlu

Dla zdrowia

N

iewydolność serca najczęstszą
przyczyną
zgonów w Polsce także
w dobie COVID-19. Co roku na
tę chorobę umiera 140 tys. osób
– pisze newseria 14.01.21 r.
W Polsce na niewydolność
serca cierpi 1,2 mln osób. Choroba rokuje gorzej niż zawał
serca, rak prostaty czy jelita
grubego. Ponad 40 proc. pacjentów nie przeżywa pięciu
lat po diagnozie. Pandemia koronawirusa dodatkowo pogorszyła sytuację chorych. – Osoby
z niewydolnością serca są bardziej narażone na powikłania
i zgon – mówi Marta Domańska
z Instytutu LB Medical. Dlatego
środowiska lekarzy i pacjentów
apelują do rządu o natychmiastowe działania, m.in. o refundację nowoczesnych terapii,
które mogą wydłużyć życie chorym.
Niewydolność może pojawiać
się po nadmiernym obciążeniu serca przez choroby układu
krwionośnego, do których zalicza
się m.in.: nadciśnienie tętnicze.
Pierwsze symptomy niewydolności serca pozostają często niezauważone i wielu pacjentów dowiaduje się o chorobie, kiedy jest
ona w zaawansowanym stadium.

O

d roku 2016 uczniowie placówek oświatowych, z którymi
współpracuje Społem WSS Śródmieście w ramach społecznej
odpowiedzialności biznesu, w miesiącu lutym brali udział w organizowanych przez Katolickie Liceum, Gimnazjum i Szkołę Podstawową Księży Pallotynów w Chełmnie, konkursach plastycznych z nagrodami pt: „ Na świętego Walentego –różne oblicza miłości”.
Prace zyskiwały wysokie oceny za zgodność z tematem, interpretację własną tematu, walory artystyczne oraz kompozycję. Ponadto
można było je obejrzeć na wernisażu w tamtejszym kościele .

W roku bieżącym ze względu na
panująca epidemię dotychczasowe
obchody Dnia Miłości w Chełmnie zostały zawieszone. Mimo to
brak imprez nie był przeszkodą dla
tych, którzy chcieli powrócić do
wspomnień m.in. do spacerów na
Nowych Plantach z tradycyjnymi
ławeczkami zakochanych, gdzie
zawieszane są „kłódki miłości”
lub przy tej interaktywnej z możliwością przesłania poprzez stronę
internetową pozdrowień .
Ograniczenia nie przeszkodziły tym, którzy stosując niezbędne odległości podziwiali zabytki
Chełmna. Dotychczasowi organizatorzy nie zdecydowali się na
spektakularne zakończenie Dnia
Zakochanych w postaci utworzenia ogromnego serca przez uczestników walentynkowej imprezy.

Niewydolność serca

W ostatnich fazach niewydolności serca osoby, które cierpią na
to schorzenie, mają problem z takimi prozaicznymi czynnościami
jak przejście z pokoju do kuchni
czy zrobienie sobie herbaty.
– Dlatego ciężko im walczyć
o swoje prawa i dostęp do leczenia, bo po prostu nie mają na to
siły – zauważa ekspertka Instytutu LB Medical.

Jak podkreśla, pokazują to
także dane dotyczące wzrostu
śmiertelności. W okresie od połowy września do listopada 2020
roku odnotowano o 16 tys. więcej
zgonów niż w poprzednich latach
ostatniej dekady. Z tego niecałe
3,6 tys. to ofiary COVID-19. Eksperci oceniają, że w pozostałej
grupie – około 12,5 tys. zgonów
– znaczną część stanowi właśnie
niewydolność serca.
– Dlatego zmiany postulowane w liście otwartym do ministra

Patrycja Bartnik ZSS nr 105 im.

zdrowia powinny zostać wprowadzone natychmiast. Główne rekomendacje to opieka koordynowana i dostęp do nowoczesnych
terapii. Dzięki zastosowaniu
tych dwóch filarów sytuacja osób
z niewydolnością serca może się
istotnie zmienić. Wszyscy mamy
nadzieję, że COVID-19 minie, ale
zostaniemy z problemem epidemii
niewydolności serca – mówi ekspertka Instytutu LB Medical.
Wprowadzenie opieki koordynowanej to przede wszystkim
przekierowanie strumienia pacjentów ze szpitali do lecznictwa ambulatoryjnego, dostęp do
rehabilitacji kardiologicznej, dostęp do rozwiązań telemedycyny,
opieka lekarska na każdym etapie
leczenia. Dziś Polska jest liderem
pod względem liczby hospitalizacji – w 2019 roku było ich ponad
300 tys. i kosztowały ok. 1,6 mld
zł (z 1,7 mld zł ogólnych kosztów
świadczeń zdrowotnych i 6,2 mld
zł całkowitych kosztów związanych z niewydolnością serca).
– Rokowania pacjentów z niewydolnością serca są porównywalne do rokowania osób z nowotworami. Ponad 40 proc. osób
nie przeżywa pięciu lat od diagnozy, więc jest to choroba, która
zbiera największe żniwo zgonów
wśród Polaków – podsumowuje
Marta Domańska.
opr.red.
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C

odzienne życie, także to
zawodowe w naszych
placówkach,
obfituje
w sytuacje, w których czujemy
złość i inne emocje z jej spektrum: cichą irytację, czy wybuchową wściekłość. A może nic
takiego nie czujemy? Jeśli tak,
to warto zastanowić się, dlaczego i co ważnego wówczas tracimy.
To chyba najbardziej kłopotliwa emocja, a na pewno jedna
z najmniej lubianych przez nas,
ludzi. Nic dziwnego, tysiące lat
temu pierwsze społeczności mogły w ogóle powstać tylko dlatego, że nasi przodkowie doszli do
wniosku, iż bardziej opłaca się
działać „społem” niż agresywnie
skakać sobie nawzajem do gardeł.
A jednak czasem nasz negatywny
stosunek do naturalnego uczucia,

Biblioteczka
handlowca

N

egocjacje mają swoje
reguły, techniki i metody. Ale są także polem
wzajemnego
oddziaływania
ludzi nie wolnym od emocji.
A emocje wywołujące kreatywność, inspirujące do nowych

         

jakim jest złość, idzie zdecydowanie za daleko.
Małe dziecko w ataku złości
sprawia raczej kłopot. Niejeden
rodzic, aby z niego wybrnąć, natęża wszystkie siły, aby potomka
spacyfikować – postawą ciała
i tym, co mówi, daje dziecku do

cham, nie zgadzam się tylko, abyś
kopała (czy rozbijał w złości zabawki), a więc nie rób tego”. Nic
dziwnego, że często temat złości
jest nam obcy. Za to często boli
nas głowa, mamy skurcze jelit,
w stresowych sytuacjach czerwienimy się „bez powodu”. To ciało
daje nam znać, że ogarnia nas ja-

Co z tą złością?

zrozumienia, że takie właśnie:
wrzeszczące, kopiące i tłukące
zabawki, jest dla niego nie do
przyjęcia. Mały człowiek, który
nie przetrwa bez miłości rodzica, uczy się szybko, że tę burzę
uczuć, która szarpie jego ciałem,
musi zdławić, zdusić, bo inaczej
zostanie porzucone, niekochane.
Potem z dziecka wyrasta dorosły... Mało kto spośród nas usłyszał w dzieciństwie: „rozumiem,
że jesteś zła/zły, wciąż cię ko-

kaś intensywna emocja, lecz my
nic o niej nie wiemy. Nie nauczono nas jej przeżywać i nazywać,
wyparliśmy ją dawno temu.

cjacji. Przy pytaniu czy znasz
swoich rozmówców uczymy się
jak zaspokoić potrzebę uznania i dowartościowania naszego
oponenta.

cje to nie konflikt! To sztuka
uzyskiwania pożądanych celów przy jednoczesnym pamiętaniu o tym, że nasz rozmówca przyszedł też zrealizować
swoje zamierzenia. Czasem
więc jest to sztuka ustępstw,
co wcale nie oznacza słabości.
Autor zapewnia, że dobry negocjator dostanie to na czym
mu zależy, chroniąc, a nawet

Kwestia – czy wiesz czego
naprawdę chcesz, skłania nas do
precyzyjnego określenia celu,
bez czego nie będziemy w stanie
zdecydować jaką technikę nego-

Co razem z nią straciliśmy?
Ważny sygnał, że coś dzieje się
nie po naszej myśli. Więcej – coś
jest sprzeczne z wartościami, które wyznajemy i które są dla nas
kluczowe. Złość często szybciej
od myśli zasygnalizuje nam, że
ktoś chce nam zabrać coś cenne-

Gra emocjami
zachowań, to zjawisko charakterystyczne przecież dla dyscyplin artystycznych. Od takiego stwierdzenia zaczyna swój
wykład Maurice A. Bercoff
w swej książce zatytułowanej
po prostu „Negocjacje”.
Autor pełniąc kierownicze
stanowiska w europejskich
i amerykańskich firmach, przez
30 lat zajmował się konfliktami pracowniczymi, przejęciami
i projektami zarządczymi. Jako
doktor ekonomii i statystyki
udziela się na prestiżowych francuskich uczelniach.
Podtytuł książki brzmi „Harwardzki projekt negocjacyjny w 10 pytaniach”. I właśnie
w dziesięciu rozdziałach autor
przekazuje nam swoją receptę na
udane negocjacje. Zaczynamy
od pytania najprostszego – o co
chodzi. Tu dowiadujemy się co
tak naprawdę stanowi przedmiot
negocjacji, o jaką stawkę gramy
i czym są pułapki pseudonego-

Jak nie mylić negocjacji z manipulacją to następny problem,
a umiejętność kończenia spotkania wywarciem dobrego wrażenia stanowi jego rozwiązanie.
Oczywiście nie możemy obyć
się bez umiejętności właściwego
reagowania na agresję, jej neutralizowania i rozładowywania
konfliktu. A jak już to uczynimy,
przychodzi pora na perswazję.
I znów najważniejsze jest to, by
wiedzieć kiedy i w jakiej skali ją
stosować mając na uwadze, że
czasami jeden nasz gest potrafi
wpłynąć na działania naszego interlokutora.
Rzecz całą kończą warte zapamiętania wnioski. Negocja-

go, okazać, iż nie liczy się z naszym zdaniem. Bez tego alarmu
jesteśmy zdani na łaskę i niełaskę
innych. Możemy stracić wiele,
a nawet wszystko i nie wiedzieć
o tym!
Pracując w handlu, stykając
się na co dzień z klientem, nie
bardzo mamy możliwość przeżywać złość. Co innego w życiu
prywatnym, w domu. Tu możemy
pozwolić sobie na rozpoznanie
tej siły, wygospodarowanie czasu na to, aby pobyć ze sobą sam
na sam i dogłębnie poczuć, jak
z wściekłości trzęsą nam się ręce,
a oczy zachodzą „mgłą”. Bywa,
że wściekłość była wcześniej
złością, ale wskutek stłamszenia
i ucieczki przed jej wyrażaniem,
wzrosła do gigantycznych rozmiarów. A może dokucza nam
tylko stała irytacja? To jeden
z odcieni złości, tej mniejszej,
lub przeciwnie – ogromnej, ale
niedopuszczanej przez nas do
świadomości,
kontrolowanej
poprawiając relacje z drugą
stroną. A najlepszym sposobem na uzyskanie tego co dla
nas najważniejsze jest pomoc
innym w uzyskaniu części tego
czego chcą.
Dla każdego z nas, zwykłych
i niezwykłych zjadaczy chleba,
negocjacje to część życia. Czy
sobie to uświadamiamy w stop-

i wypuszczanej w eter po kropelce. Obserwujmy te wszystkie odcienie złości i nie oceniajmy, bo
żaden z nich nie jest „zły”.
Gdy już rozpoznajemy złość,
warto ją wyrażać. „Jestem zła/
zły” to komunikat, w którym informujemy rozmówcę, że wiemy,
co nam jest, nie musi więc zgadywać, co znaczą nasze zaciśnięte usta, czy zmarszczone brwi.
Bierzemy odpowiedzialność za
nasz stan, ale nie znaczy to, że
uważamy się za „winnych” swej
złości. O winie nie ma tu mowy,
naturalne emocje przypływają
i odpływają bez naszej woli. Co
innego gniew, czyli faktyczna reakcja, wywołana złością. Pamiętać bowiem trzeba, że nie odpowiadamy za to, co i jak czujemy,
lecz za to, co pod wpływem tych
uczuć realnie zrobimy. Jak więc
wyrazić gniew? O tym już następnym razem.
Monika Karpowicz
niu mniejszym czy w większym,
niezależnie od wieku lub pozycji
społecznej, staramy się pogodzić
nasze dążenia z wymogami otoczenia i dążeniami innych. Myślę więc, że „Negocjacje” powinien poznać każdy, kto chce
częściej i łatwiej osiągać swe
cele.
Jarosław Żukowicz

Wspomnienie

Genowefa Wisłocka
1947–2020

cjacyjną wybrać. Czas by zastanowić się nad zagadnieniem co
zrobić gdy nie udało ci się uzyskać tego na co liczyłeś. Trzeba
więc ustalić własne alternatywy,
przewidzieć jak daleko możemy
posunąć się w ustępstwach i jak
osiągnąć najlepszą z alternatyw.
Dobre przedstawienie oferty i jej obrona to kolejny temat.
Podstawą sukcesu jest określenie
w jaki sposób przedstawić ofertę tak, by nawet po jej uznaniu
przez rozmówcę za niewystarczającą, nie została odrzucona,
a stała się wyjściem do kolejnego etapu negocjacji. Dalej
prowadzi nas autor przez tajniki
uzyskiwania tego co konieczne
przy jednoczesnym zapewnieniu
sobie poprawienia relacji z drugą stroną. Ważne jest rozeznanie
w stylach relacji stron. Sprawdzamy dlaczego współpraca jest
lepsza od rywalizacji i jak przekazywać sygnały o swoim życzliwym nastawieniu.
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tynuowała naukę w technikum
wieczorowym, wkrótce awansowała na kasjerkę w nowym
pawilonie handlowym przy ul.
Waszyngtona.

U

rodziła się w niewielkiej
miejscowości podlaskiej,
ale już jako mała dziewczynka kilkakrotnie przyjeżdżała do Warszawy. Nie były to
jednak wycieczki połączone ze
z wiedzaniem, ale długotrwałe
pobyty w szpitalu, gdzie przechodziła wiele badań, a także
operacji ortopedycznych. Nie
lubiła wspominać tych wydarzeń, choć od początku wiedziała jak wiele zdziałali opiekujący się nią lekarze i ile im
zawdzięczała odzyskując możliwość swobodnego poruszania
się.
Po ukończeniu szkoły podstawowej bardzo chciała jak
najszybciej zostać ekspedientką i stanąć za prawdziwą ladą
sklepową. Rozpoczęła więc naukę w szkole handlowej, ale nie
w pobliżu swego miejsca zamieszkania, tylko w Warszawie,
która od tego czasu stała się jej
nowym domem, a pracę znalazła
w WSS Społem na terenie dzielnicy Praga Południe, gdzie odbywała pierwsze praktyki, a potem
stanęła za ladą w sklepie przy ul.
Paryskiej na Saskiej Kępie. To
był rok 1965, a ponieważ kon-

Na początku lat 70-tych, gdy
kierownictwo spółdzielni przekonało się, że jest nie tylko
pracownicą samodzielną i odpowiedzialną, przeniesiona została do działu samorządowego
gdzie powierzono jej m.in. organizację i nadzór nad ośrodkami
„Praktyczna Pani”, które w tamtych latach spełniały ogromną
rolę kulturalno-wychowawczą
prowadząc np. różnorodne kursy
z zakresu gospodarstwa domowego, krawiectwa, fryzjerstwa,
a także ucząc higieny i dbania
o zdrowie. Tutaj także spotykano się z dziećmi i młodzieżą
szkolną, prowadzącą spółdzielnie uczniowskie, nadzorowane
i wspomagane przez Społem.
Tu wreszcie odbywały się liczne
imprezy kulturalne i artystyczne.
Pani Gienia okazała się nie
tylko znakomitą organizatorką, ale też prawdziwą działaczką spółdzielczą. Była przy tym
zawsze uśmiechnięta, pogodna
i życzliwa wszystkim. Szybko
zjednywała sobie ludzi, a zawarte przyjaźnie trwały do ostatnich
dni jej życia. Nigdy też nie zabiegała o nagrody czy wyróżnienia. Jej dewiza była praca dla
innych.

Choć cale swoje zawodowe
życie związana była z Warszawą i Grochowem, gdzie również
mieszkała, nie zapomniała o swej
rodzinie na Podlasiu, opiekując
się najbliższymi, a także dalszymi krewnymi i do ostatnich dni
utrzymując także z nimi serdeczne kontakty. Jednocześnie zaś,
jak sama mówiła, spółdzielnia
Społem stała się jej drugą rodziną, bo nawet gdy już przeszła
na emeryturę, to nadal żyła tym
co tu się działo aktualnie. Przez
wiele kadencji aż do ostatnich
dni życia była członkiem Rady
Nadzorczej WSS Społem Praga
Południe, pełniąc tam najpierw
funkcję przewodniczącej komisji
społeczno-samorządowej, a potem sekretarza i skarbnika Koła
Spółdzielców.
Kompetentna, odpowiedzialna, a także fachowa pracownica,
serdeczna i oddana koleżanka
cieszyła się ogromna sympatią
współpracowników i kierownictwa spółdzielni. O jej zasługach
świadczyć będzie nie tylko trwała pamięć ludzi, z którymi spotykała się na co dzień, ale także
wpis do Wielkiej Księgi Zasłużonych WSS Społem, gdzie jej
nazwisko i sylwetka figurują już
od roku 1993.
Zmarła w Warszawie 13
grudnia 2020 r. Będzie nam
Ciebie bardzo brakowało…
ELZBIETA JĘDRYCH
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smaki Życia

N

asze smaki życia czerpiemy głównie z nastrojów,
w jakich się znajdujemy,
czy to z własnej woli, czy niezależnie od niej. Smutek, przygnębienie, wesołość, radość
mają swoje, czasem bardzo
wyraziste smaki. W zagonionym na co dzień świecie, gdzie
każdy walczy o swój byt i o byt
swojej rodziny, zwala się na
nas masa stresów, pomnażanych przez tempo i niepewność
wydarzeń, niekiedy podsycanych przez agresywne reklamy
i media, szukające sensacji.
Jednak, na szczęście możemy kształtować nasze nastroje
także sami. Przeważnie po to,
aby odstresować powszechny hałas, chamstwo, czy nieuniknione konflikty, albo
agresywną propagandę. Czasem poszukujemy też bodźców
do zwiększenia energii, pokonania jakiś trudności, zdobycia upragnionego sukcesu,
czy po prostu do wspólnej wesołej zabawy.

W tym poszukiwaniu dobrych, a czasem melancholijnych nastrojów pomaga nam
– muzyka. To faktycznie rytmy
życia, a dla mnie ogromna pasja, obok ukochanego morza.
Muzyka zawiera w sobie chyba
wszystkie możliwe nastroje
ludzkie. Budzi dawne wspomnienia, albo pobudza wyobraźnię i nadzieje.

Jest tak różnorodna, że
można się w niej zatracić.
Czasem można poświęcić jej
całą noc na You Tube, która
jest przeogromną kopalnią
różnorodnych utworów. Klikając, można dokonać cudownych odkryć, albo dawno nie
słyszanych pieśni, piosenek,
albo nowych pięknych nieznanych. Ot, np. chórów cerkiewnych, które są znakomicie zgranymi „kapelami”, bo
w cerkwi nie wolno wykonywać muzyki na instrumentach.

dają czasem odgłosy, rytmy
życia, takie jak szelesty deszczu, okrzyki, hałas, buczenie
syren, gwizd lokomotyw, szum
sosen, fal, wiatru, wycie sztormu, krzyk mew…

Baran 21.III-20.IV

W moim rodzinnym domu
systematycznie razem słuchaliśmy i oglądaliśmy w TV
konkursy chopinowskie, obowiązkowo noworoczne transmisje
koncertów
muzyki
Straussów z Wiednia, z bisowanym zawsze na końcu marszem Radetzki’ego. Moi
muzykalni
wujkowie
śpiewali przy rodzinnym stole arie operowe i piosenki lwowskie
i śląskie w gwarze. Matka z ciotkami w kuchni
podśpiewywały ludowe piosenki kresowe. To zostaje na
całe życie.

Jeśli szukać ukojenia, to
najlepiej wśród „najleniwszych” głosów świata. Niesamowite niskie głosy niezapomnianych Deana Martina, Joe
Dassina, Jima Reevesa, Ronny’ego, Nat King Cole’a, Chrisa Rea. Jednocześnie muzyka
poważna i mniej poważna często chwyta za serce, bo porusza delikatne struny naszych
uczuć, wspomnień, wyobrażeń.
Dźwięki akordeonu, trąbki,
gitary, skrzypiec, pianina od-

Od dzieciństwa i młodości
bardzo cenię chóry (np. chór
Aleksandrowa), kolędy, muzykę folk, latynoamerykańskie
rytmy, country, jodlerów, ballady, ragtime, blues… Potem
arie Pavarottiego, muzykę
filmową. Są okresy, że zależnie od nastroju słucham np.
różnych wykonań słynnej La
Cumparsita, albo oglądam występy Aznavoura, Okudżawy,
Georga Bakera, Bruce’a Springsteena. Polecam.
SMAKOSZ

Twój urok osobisty pomoże
ci w pokonaniu niejednej
przeszkody. Warto wyeliminować te znajomości, co do
których masz wątpliwości.

Byk 21.IV-21.V

Skorpion 24.X-22.XI

W znacznym stopniu niż kiedykolwiek plany dotyczące
wypoczynku mogą przysparzać wielu niespodzianek.

Czas na zmiany w postępowaniu na co dzień. Wyrozumiałość dla najbliższych
zaowocuje lepszą atmosferą.

Bliźnięta 22.V-21.VI

Strzelec 3.XI.-23.XII

Szybkie decyzje nie zawsze
są najlepszym wyjściem.
Umiejętne kojarzenie faktów pomoże w podejmowaniu tych najlepszych.

Spokój i opanowanie pomogą w pokonywaniu trudności w sprawach codziennych. Wiele z nich zależy
również od innych.

Rak 22.VI-22.VII

Koziorożec 24.XII-20.I

Aktualna sytuacja nie uśpi
Twoich wątpliwości. Do
tej pory trudności zostały
pokonane. Kumuluj siły na
pokonanie kolejnych.

Jeśli nieporozumienia nie
zostały do tej pory wyjaśnione należy podjąć ponowne ich rozważenie.

Wodnik 21.I-20.II

Lew 23.VII-22.VIII

W sprawach niecierpiących
zwłoki reaguj natychmiast.
Co w znacznym stopniu
ograniczy spiętrzanie się
spraw.

Dla odprężenia zrób coś dla
siebie. Ogólna atmosfera
nie przysparza optymizmu,
ale trzeba znaleźć wyjście
z tego impasu.

Ryby 21.II-20.III

Panna 23.VIII-22.IX

Mimo, że do letniego wypoczynku jeszcze parę miesięcy już teraz zaplanuj urlop.
Rozważ wspólny wyjazd
z rodziną. 
J.J.

W podejmowaniu decyzji
kieruj się rozumem, a nie
wyolbrzymionym mniemaniem, że sama dasz radę
wszystkiemu.

z hasłem

krzyżówka Nr 2
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domowe dania

Na wielki post

Ś

Waga 23.IX– 23.X

W podejmowanych decyzjach mogą pojawić się
niewielkie trudności. Może
uwzględnić pomoc osób
bliskich?

Nastroje
Albo niesamowitych pieśni
z taboru cygańskiego, ludzi
którzy byli najbliżsi natury;
czy żywiołowych harmonistów
z Tyrolu, zdolnych ożywić
każdego smutasa.

SPOŁEMOWIEC WARSZAWSKI nr 2 (648)

roda Popielcowa to początek Wielkiego Postu
i oczekiwania na Wielkanoc. Dla wielu ludzi okres
ten oznacza powstrzymanie się od jedzenia potraw
mięsnych. Dania postne mogą być smaczne, zdrowe
i korzystnie jest wprowadzić je do stałego jadłospisu.
Nie chodzi tu wyłącznie o kwestie religijne, ograniczenie spożycia mięsa ma bardzo dobry wpływ na stan
naszego zdrowia.
Zupa rybna
● 500 g świeżych filetów z ryby bez
skóry ● ½ cebuli ● 1 marchewka ● 1
pietruszki ● ¼ korzenia selera ● 1 mały
por ● ⅓ puszki pomidorów ● sól ●
świeżo zmielony pieprz ● 2 listki laurowe ● 4 ziela angielskie ● 1 łyżka suszonego oregano ● ½ łyżeczki słodkiej papryki ● ⅓ łyżeczki ostrej parki ● 1 łyżeczka koncentratu pomidorowego
● 2 łyżki masła klarowanego ● 2 łyżki mąki pszennej ●
kilka łyżek mleka ● 1 łyżka posiekanej natki pietruszki
Warzywa umyć, marchewkę, pietruszkę i selera obrać i zetrzeć na tarce, pora pokroić na plasterki. Cebulę pokroić
w kosteczkę. W szerszym garnku na maśle zeszklić cebulę.
Następnie dodać pora i smażyć dalej co chwilę mieszając
przez ok. 2 minuty. Dodać marchewkę, pietruszkę i selera.
Warzywa doprawić solą i pieprzem, smażyć przez około 4
minuty. Dodać przyprawy i wymieszać. Wlać gorący bulion i zagotować. Dodać pomidory z przecierem. Zupę po
zagotowaniu przykryć, zmniejszyć ogień i gotować przez
ok. 15 minut. Rybę opłukać, pokroić w kostkę, doprawić
solą zanurzyć w mleku. Następnie obtoczyć w mące i krótko obsmażyć na patelni z łyżką rozgrzanego masła i łyżką
oliwy. Podsmażoną rybę włożyć do garnka z zupą i gotować przez ok. 3 minuty. Dodać posiekaną natkę pietruszki.
Podawać z pieczywem.
Warkocz
z ciasta francuskiego
z pieczarkami
i szpinakiem
● 2 łyżki masła ● 1 cebula ●
500g pieczarek ● 300 g liści świeżego szpinaku ● 2 ząbki czosnku ● ½ łyżeczki płatków chilli ● sól i pieprz ●
100g sera cheddar ● 1 opakowanie ciasta francuskiego
● 1 jajko
Pieczarki umyć i pokroić w plasterki. Podsmażyć na
maśle do momentu, aż puszczą wodę i zrumienią się. Następnie pieczarki posolić, dodać posiekaną cebulę i czosnek, podsmażając całość ok. 2 min. Zaraz potem dodać
szpinak i podsmażyć wszystko do momentu odparowa-
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nia całej wody. Farsz doprawić solą, pieprzem i płatkami
chilli. Ciasto francuskie rozwinąć zostawiając miejsce po
środku na farsz naciąć je po bokach tworząc paski, którymi późnej zawijać będziemy nasz warkocz. Całkowicie
ostygnięty farsz przełożyć na środek ciasta i z góry ułożyć
starty ser. Ciasto zawijać naprzemiennie biorąc paski raz
z lewej raz z prawej strony. Zapleciony warkocz posmarować dokładnie rozbełtanym jajkiem. Warkocz piec na
blaszce wyłożonej papierem do pieczenia w 200°C przez
20 min.

Makaron z grzybami

w kremowym sosie z natką
pietruszki
● 200 g borowików (świeżych lub
mrożonych) ● 150 g makaronu wstążki
● 1 łyżka masła + ½ łyżki oliwy ● 2 ząbki czosnku ● 1 cebula szalotka ● 200 ml
śmietanki 30% ● 4 łyżki posiekanej natki pietruszki ●
sól i pieprz ● 4 łyżki tartego twardego sera typu Parmezan, Dziugas, Grana Padano
Grzyby oczyścić, umyć, osuszyć i pokroić w plasterki.
Grzyby pokroić na plasterki. Zagotować osoloną wodę
w dużym garnku, włożyć makaron i gotować aż będzie
al dente. Odcedzić i włożyć z powrotem do garnka. Rozgrzać masło i oliwę na większej patelni, dodać pokrojony
na plasterki czosnek oraz pokrojoną w kosteczkę cebulę. Zeszklić mieszając przez ok. 1 minutę. Dodać grzyby, doprawić solą oraz pieprzem i smażyć przez około 4
minuty, mieszając od czasu do czasu. Dodać śmietankę,
wymieszać i zagotować. Gotować przez ok. 3 minuty aż
sos zgęstnieje, w razie potrzeby doprawić. Dodać natkę
pietruszki, wymieszać. Na patelnię z grzybami włożyć
makaron oraz połowę tartego sera, wymieszać i chwilę
podgrzać. Wyłożyć do talerzy i posypać resztą sera, udekorować natką. 
Tartinka

Sentencje o miłości

 „Miłość prawdziwa zaczyna się wówczas,
gdy niczego w zamian nie oczekujesz”.

Antoine de Saint - Exupery

 „Miłość, to głupota robiona we dwoje”.

Napoleon Bonaparte

 „Miłość wchodzi mężczyźnie przez oczy,
a kobiecie przez uszy”.

Ludwika Godlewska

„Miłość to trucizna .Jej smak jest słodki,
ale zabija cię niezawodnie” .

Cersei – Gra o Tron
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Hurtownia spożywcza
żywności ekologicznej
i konwencjonalnej
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Wszystkie litery ponumerowane
w prawym dolnym rogu napisane w kolejności od 1–25 utworzą hasło.
Poziomo: 1) nazwisko franc. lekarza pioniera znieczulenia – Jean Pierre (1794-1867), 5) podwyższenie dla
mówcy, 8) zgoda na coś, 9) specjalny
tor dla zawodów samochodowych,10)
wzięła początek w Wuhan, 11) osioł rodzaju żeńskiego w bierniku, 13) kabaretowy utwór sceniczny, 16) chwytny
narząd bezkręgowców wodnych, 20)
resztki np. materiału, 23) proces przechodzenia w wyższe stadia rozwojowe,
24) młodzieżowe obuwie, 25) najdłuższa w Wielkiej Brytanii,26) duma rodu
inaczej, 27) … Pana Kleksa.
Pionowo: 1) oklepany zwrot, komunał, 2) rośliny z rodziny storczykowatych, 3) rzecz niepotrzebna, grat, 4) charakterystyczny sposób wypowiadania
się, 5) wewnętrzny dziedziniec domów
mieszkalnych, 6) ojciec Ikara, 7) kwiat
doniczkowy, 12) miasto w woj. wielkopolskim,14) popularna nazwa nieekologicznego pieca, 15) może być zodiaku,
17) wyraz charakterystyczny dla jęz.
czeskiego,18) gwiazda w zbiorze Wiel-
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kiej Niedźwiedzicy, 19) część liścia, 21)
nazwisko indyjskiej polityczki i poetki
Sarojini (1879-1949), 22) imię rumuńskiego premiera Nicolae (1871-1940),
23) imienniczka Orzeszkowej.
Karty pocztowe z hasłem i dopiskiem Krzyżówka nr 2 prosimy przesłać na adres redakcji do dnia 28 lutego
2021 roku. Prawidłowe odpowiedzi
drogą losowania będą premiowane nagrodą ufundowaną przez Hurtownię
spożywczą żywności ekologicznej
i konwencjonalnej „PRIMUS”.
Rozwiązanie Krzyżówki nr 12
Poziomo: 1) Sokrates, 5) plenum,
8) atleta, 9) amarylis, 10) Pasterka, 11)
Amadeo, 13) oliwy, 16) kalka, 20) fabuła, 23) krawatka, 24) czardasz, 25)
indyki, 26) tarpan, 27) Kokanowa.
Pionowo: 1) skarpa, 2) kulistki, 3)
Astrea, 4) skała, 5) plaża, 6) etyka, 7) Uniwerek, 12) maik,14) lubaszka, 15) Łazy
wspak, 17) lastryko, 18) Iwonka, 19) marina, 21) ukrop, 22) Alain, 23) kozak.
HASŁO: STO LAT MARKI SPOŁEM Nagrodę ufundowaną przez Krajową Platformę Handlową Społem otrzymuje Małgorzata Mądra z Warszawy.
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