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WSS Sródmieście

S

połem WSS Śródmieście zaprasza do swojego nowego, 50-metrowego sklepu spożywczego „Przy Metrze”, przy ul. Świętokrzyskiej 9 róg Kubusia Puchatka, przy wejściu do
stacji metra Uniwersytet. Otwarcia dokonała 23
czerwca br. prezes WSS Anna Tylkowska. Dawniej był tu przed remontem ulicy, tani, popularny
polski bar gastronomiczny z cynaderkami, bigosem, gulaszem, pierogami, krokietami i piwem
połączony z małym sklepem spożywczym. Jego
klientami byli m.in. pracownicy okolicznych
banków i ministerstw, studenci, turyści.
Teraz to nieduży sklep spożywczy typu convenience, z dwoma salkami, z wejściem po schodkach.
Jak mówi pani prezes, obok artykułów spożywczych
pierwszej potrzeby, w tym pieczywa odpiekanego
na miejscu, można będzie także tu kupić podgrzewane kanapki i przekąski. Można je degustować do
kawy i herbaty przy półkach z widokiem na ulicę,
a wkrótce także przy stoliku. Tak więc lokal wpisuje
się w nowoczesny trend tworzenia punktów gastronomiczno-handlowych w miejscach natężenia ruchu
(metro, lotniska, dworce).
DG

Z

okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości 2021, który w Polsce obchodzimy
1 lipca, Międzynarodowy Związek Spółdzielczości ogłosił hasło obchodów”
„RAZEM ODBUDUJEMY SIĘ LEPIEJ (Rebuild better together).”
MZS w specjalnej odezwie stwierdza: „W dziedzinie zdrowia, rolnictwa, produkcji, handlu detalicznego, finansów, mieszkalnictwa, zatrudnienia,
edukacji, usług społecznych i wielu innych sfer,
w których działają spółdzielnie, PONAD MILIARD
ich członków na całym świecie nadal udowadnia, że
nikt nie musi samotnie stawiać czoła kryzysowi takiemu jak pandemia.”
Związek przypomina, że spółdzielczość jest
skoncentrowanym na człowieku modelem biznesowym, podtrzymywanym przez spółdzielcze
wartości samopomocy i solidarności oraz wartości etyczne odpowiedzialności społecznej i troski
o społeczność. Może on zmniejszyć nierówności,
stworzyć wspólny dobrobyt i odpowiedzieć na
bezpośrednie skutki COVID-19.

PSS Częstochowa

24

czerwca br. prezes Społem PSS Jedność
w Częstochowie Ryszard Buła i jego zastępczyni Monika Gil otworzyli po gruntownej modernizacji MEGASAM przy Al. Wolności 3/5. W samym centrum miasta, w pobliżu
dworców kolejowego i autobusowego, mimo trwającego remontu ulicy i torowisk tramwajowych
od godziny 8 rano klienci tłumnie odwiedzali ten
580-metrowy sklep spożywczy. W odpowiedzi na
wcześniejsze anonse na facebooku, na banerach
i plakatach, z entuzjazmem wyrażali swoje pochlebne opinie na gorąco na facebooku.
Oto ich przykłady (pisownia oryginalna): „Beata
Rojek – Świetny sklep. Trzymajcie się, Ewa Moszczyńska – Cieszę się że w końcu jesteście otwarci, Grażyna Dobrakowska – Super sklep, Henryk
Kukuła – Gratuluję, Aniceta Pasak – Super polski
supermarket, Krystyna Warmus – Super sklep jak
zakupy to tylko tam jest pięknie po remoncie, Emilia Poliszewska – Super sklep, przemiła obsługa
i przede wszystkim przepyszne produkty z własnej
produkcji. Polecam równiez mięso z własnego rozbioru zawsze jest swiezutkie!!!! Bożenna Reterska
– Super sklepy SPOŁEM, Krzysztof Wnęk – Chleb
jurajski najlepszy!! Nie ma lepszego. Pozdrawiam
, Agnie Szka – Chlebek najlepszy mają
, Ila
Iliana – Przyszłabym na otwarcie, ale te dzikie tłumy mnie przerażają. No mam nadzieję, że będziecie
mieć dzikie tłumy , Rafał D-ka – Sklep po remon,
cie prezentuje się przepięknie. Powodzenia!!!!
Sylwia Frej – Byłam, zobaczyłam i jestem usatysfakcjonowana tą przepiękną metamorfozą! , Wieslawa Switek – Przestrzeń i przyjemny widok, Mariola
Stelmach – Narescie otwarte , Aldona Żurawska
– zawsze i wszędzie tylko WSS,”SPOŁEM”.
Wejście dekorowały białe i czerwone baloniki
oraz wielki balon z logo PSS. W pięknym, nowoczesnym wnętrzu, wśród świetnie oznakowanych
regałów i stoisk, klientów witała 21-osobowa załoga
z kier. Beatą Milka, w żółtych strojach z logo Polskiej Sieci Handlowej Społem PSS Częstochowa.
Napisy zachęcały do nabywania wyrobów regionalnych oraz własnych produktów piekarniczych,
wędliniarskich i garmażeryjnych. M.in. sławnego
chleba jurajskiego, bułek poznańskich, krokietów,
pierogów, pasztetów, sernika itd. Klienci korzystali
z licznych promocji i konkursów.
Warto dodać, że produkcja dwóch piekarni, ciastkarni i zakładu masarsko-garmażeryjnego sprzedawana jest w 44 sklepach spółdzielni. W rankingu
spółdzielni społemowskich za rok 2019 PSS Częstochowa zajęła piąte czołowe miejsce w kraju.
DG

Na zdjęciu od lewej: Sylwester Cerański, Grażyna Gąstał, Jadwiga WójtowiczGarwoła (prezes Zarządu MAH), Janusz Szczękulski, Anna Tylkowska i Bogusław
Różycki.
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czerwca br. ukonstytuowała się
nowa Rada Nadzorcza Mazowieckiej Agencji Handlowej
Społem, która jak informowaliśmy wcześniej została wybrana na Zgromadzeniu
Wspólników MAH 31 maja br. W niezmieniony skład Rady IX kadencji na lata
2021-2025, wchodzą:
– przewodnicząca Rady ANNA TYLKOWSKA (WSS Śródmieście),
– sekretarz Rady GRAŻYNA GĄSTAŁ
(PSS Grodzisk Mazowiecki),
– członkowie Rady SYLWESTER CERAŃSKI (SS Mokpol), BOGUSŁAW RÓŻYCKI (WSS Praga Południe), JANUSZ SZCZĘKULSKI (WSS Wola).

Znowu kolejki

Rozmowa z prezes Zarządu Warszawskiej
Spółdzielni Gastronomicznej Centrum
– MARTYNĄ GALANT
– Byłem zachwycony, kiedy na początku czerwca, po
długim okresie zamknięcia
gastronomii w okresie pandemii, odwiedziłem z kolegą mój
ulubiony lokal WSG Centrum,
czyli Bar Targówek. Byłem tam
na początku ubiegłego roku,
kiedy przygotowywałem folder
jubileuszowy na 30-lecie Waszej spółdzielni. I teraz znowu
pojawiły się kolejki przy kasie,
świadczące o dużej popularności baru i wysokiej renomie
jego potraw. Czy ten sukces
uskrzydla Was do powrotu do
lat świetności spółdzielni?

– Jesteśmy ostrożni. Za wcześnie na pełną ocenę. Jednak, faktycznie
cieszymy się, że nasi klienci wracają i obroty naszych czterech placówek rosną. To napawa nas nadzieją na pełne odrobienie strat i powrót do
czasów świetności spółdzielni.
Za sukces możemy natomiast uważać, że mimo ogromnych trudności w pandemii i zamknięcia gastronomii przez długie miesiące
(na wiosnę ub. roku i od października aż do końca maja br.), jednak
przetrwaliśmy. Dzięki różnym zabiegom utrzymaliśmy miejsca pracy, uruchomiliśmy sprzedaż potraw na wynos i z dowozem do domu.
W sumie wynik finansowy spółdzielni za ubiegły rok mamy dodatni,
co z dużym zadowoleniem przyjęto na ostatnim Zebraniu Przedstawicieli spółdzielni.
– Jak Pani ocenia bilans roku 2020?
– To był bardzo trudny, wyjątkowy rok. Na wiosnę lokale były zamknięte wskutek pandemii przez półtora miesiąca, co wywołało strach
o miejsca pracy. Pomogła nam wprawdzie dotacja z tarczy antykryzysowej, ale musieliśmy dokonać rzeczywiście nadzwyczajnych wysiłków
i poświęcenia, aby uratować miejsca pracy i byt spółdzielni.
Dziś musimy rozliczyć się ze wszystkich dotacji i niestety zwrócić
ich część a pamiętajmy, że pandemia nadal trwa. Z powodu pandemii
ucierpiało wielu naszych najemców, którzy również prowadzą działalność gastronomiczną, ale także z innych branż. Staraliśmy się im pomóc
na ile mogliśmy.
W związku z zamknięciem zakładów, aby ratować produkcję, trzeba
było niemal natychmiast uruchomić sprzedaż potraw
i wyrobów na zewnątrz i zachęcić do tego naszych Więcej str. 3 u
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30-lecie Fundacji Rozwoju SU

S

półdzielczość uczniowska
w 2020 roku obchodziła
120-lecie działania na ziemiach polskich, a w tym roku
Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej w Krakowie
świętuje 30-lecie swojego działania. Dokładnie 28 czerwca 1991
FRSU została wpisana do rejestru sądowego.

Z uwagi na niepewny czas naznaczony pandemią, postanowiono jubileusz świętować w małych
grupach, tak, aby każdy czuł się
bezpiecznie. W związku z tym
odbyło się uroczyste posiedzenie
Rady i Zarządu FRSU, a następny etap obchodów, jeśli warunki
pozwolą, będzie połączony z corocznym Sejmikiem w październiku.

Na jubileuszowe posiedzenie
zostali zaproszeni założyciele,
byli członkowie Zarządu i Rady,
instruktorzy oraz sympatycy
i sponsorzy Fundacji. Wśród
zaproszonych był m.in. przedstawiciel Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Krakowie
Michał Góra, który w imieniu
dyrektor Wioletty Wilimskiej
przekazał list gratulacyjny.

O

kres pandemii spowodował m.in. to, że nasi
Czytelnicy czytają nas
bardziej wnikliwie i regularnie.
Tak sądzimy po listach, mailach i telefonach, które od nich
otrzymujemy. Jest ich więcej,
gdyż pandemia sprzyja pracy zdalnej, w domach, a różne
ograniczenia również powodują, że więcej czasu spędzamy
w domach, czy np. na działce.
Czas wtedy i na lekturę Społemowca, który jak przyznają
niektórzy czytają „od deski do
deski”.
Dziękujemy serdecznie za
ten odzew, który nas mobilizuje
i obecnie dzielimy się opiniami
Czytelników, z których duża
część jest krytyczna wobec publikacji i aktualnej sytuacji
Społem.

ODMŁADZANIE

Ł

ukasz Jeleniewicz, od lat nasz
stały czytelnik, postulatywnie
pisze o konieczności odmładzania
kadr społemowskich. Jak pisze:
„Moje zdanie odnośnie integracji
jest takie: żeby do tego doszło,
muszą się pojawić nowi, MŁODZI prezesi... Każda prężnie
działająca firma jest zarządzana
przez młode, ambitne,
kreatywne osoby, nie
zaś przez „Uniwersytet Trzeciego Wieku”.
Wiedza starszych ludzi
jest bezcenna, jednak
powinna być ona substancją pomocniczą, niczym w tabletkach, natomiast młode osoby
powinny pełnić rolę czynnych
substancji… Osoby w wieku 60+
mają inne priorytety. Młodość
przekłada się na jakość. Starsze
osoby doprowadziły wiele spół-

Na spotkaniu byli też obecni
przedstawiciele Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, którego interesariuszem od czerwca
br. jest Fundacja. Najstarsi obecni działacze FRSU z rąk prezesa
ZLSP Janusza Paszkowskiego
otrzymali reprint Ustawy o spółdzielniach z 1920 roku i okolicznościowe medale.
Spotkanie otworzyła prezes Zarządu FRSU Anna Bulka
i przewodniczący Rady FRSU
Zdzisław Zatorski. Po krótkiej
prezentacji przypominającej najważniejsze wydarzenia z 30-lecia działalności FRSU nastąpiła
uroczystość wręczenia pamiątkowych Medali 120-lecia spółdzielni uczniowskich. Trzyosobowa
Kapituła Medalu przyznaje medale, by podziękować w imieniu

dzielni do likwidacji. Tymczasem
rok temu na stanowisko prezesa
Społem PSS Węgrów powołano młodego mężczyznę i efekty
pojawiły się tego samego roku:
kupowanie pieczywa od Społem
PSS Sokołów Podlaski, remonty
placówek, nowe towary, prace
nad wdrożeniem „Społem znaczy
razem”, nowa strona internetowa,
profil na Facebook.”

Podobnie Jan Warpechowski
z Woli chwaląc nas za publikacje
historyczne, wzywa aby „budzić
tożsamość społemowską, świadomość tradycji i dorobku pokoleń, etosu 152 lat firmy SPOŁEM, bo wielu młodych nie ma
pojęcia o tym, w jak wspaniałej,
zasłużonej firmie pracuje”. Stąd
konieczne są szkolenia o historii
i misji Społem.

P

rzed
miesiącem
pisaliśmy o propozycji Czesława Janiaka z Gdańska, aby
w sprawach integracji i wspólnych zakupów zorganizować
społemowski „Okrągły stół”.
Domaga się on też reaktywowania historycznego, opiniotwórczego czasopisma SPOŁEM, aby
było ono forum intelektualnego
dialogu w obronie polskiego handlu i „malejącej na rynku pozycji Społem”, zgodnie z uchwałą
50 Zjazdu Krajowego Związku
Społem. Jego zdaniem, „pismo
zagrzewałoby społemowców do
walki o rynek”.

Choszczówka Stojecka
Telefon: +
 48 759 33 64;
+48 519 03 63 35

Kierownik Oddziału Sprzedaży
Telefon: +48 607 93 22 33;
E-mail: Iwona.wocial@eurocash.pl

Medale wręczał przewodniczący Kapituły red. Tadeusz Krasuski i przewodniczący Rady Fundacji Zdzisław Zatorski. Wśród
osób uhonorowanych medalem
znaleźli się „ojcowie założyciele”
FRSU Mieczysław Kozłowski,
Wiesław Wójcik i Michał Zaremba oraz inni działacze, w tym
Jerzy Lubas, Teresa Świętoń,
Stanisława Dvorak, Krystyna Sulińska, Ewa Baran, Elżbieta Mazur, Barbara Leśniak, Władysław
Kołoczek, a także osoby i instytucje wspierające spółdzielczość
uczniowską w tym Ryszard Mosur (prezes Spółdzielni „MUkupować od dostawców, tak
jak wielkie sieci zagraniczne” –
z rozgoryczeniem podsumowuje
czytelnik. „Czy czeka nas już tylko uwiąd starczy?” – pyta.
Obaj panowie mają pretensje
do redakcji, że „dlaczego piszcie wciąż tylko o sukcesach,
otwarciach sklepów, promocjach,
konkursach, a nic o mizerii reklamowej, zbyt
wysokich cenach,
skandalicznym
braku
aktualnych informacji
w internecie?” P.
Witkowski podaje przykład, że „od 18 maja na
stronie KZRSS Społem wisi Rafał Brzozowski, wielki przegrany
konkursu Eurowizji, na tle neonu
Społem. To antyreklama! A od 19
marca reklamują e-sklep „który
działa w najlepsze”. Tymczasem
w ofercie SDH Feniks na pierwszym planie słoik do ogórków
4-litrowy i tylko 16 artykułów
marki Społem, z tego 7 to karma
dla psów i kotów”. Czytelnik
pyta: „jaka jest wiarygodność facebooka, jeśli podaje że Społem
to „największa sieć spożywcza
w Polsce!”, a żabek jest już 7200
i każdy to widzi?”

FORUM

INTEGRACJA

Centrum Dystrybucyjne
ul. Stefana Batorego 6 Pass
05-870 Piorunów k. Błonia

spółdzielczości
uczniowskiej
osobom, instytucjom, firmom czy
spółdzielniom, które przyczyniają
się do ich powstawania i rozwoju
oraz propagują idee spółdzielcze.

Ostrzej widzą te sprawy
Piotr Witkowski z Ursynowa
i Marek Grabowski z Powiśla.
Obaj piszą o „znacznym regresie handlu Społem”, „drastycznym spadku obrotów”, „redukcji
ilości sklepów”. Jak wskazuje
M.Grabowski: „W ostatnim rankingu najcenniejszych marek
polskich dziennika Rzeczpospolita, Społem spadło z 24 miejsca
z wynikiem 562,4 mln zł w roku
2013 na 44 miejsce z wynikiem
321 mln zł w roku 2021”. „ – To
ogromna przepaść w jaką wpadliśmy od 8 lat, bo nie potrafimy zjednoczyć się, aby razem

ZDROWIE

B

arbara Jagas z Czerniakowa napisała, że ponieważ
spora część czytelników to panie,
dlatego warto pisać więcej o zdrowiu i diecie, o profilaktyce chorób,
a nawet poradach kosmetycznych.
„Kondycja fizyczna i psychiczna
człowieka, w tym kobiet, to bardzo ważny element naszego życia
codziennego. Praca i wypoczynek
powinny równoważyć się. Powinniście więcej pisać o korzystnych
ćwiczeniach realaksowych, jogi,
ajurweda, o potrzebie ruchu na
świeżym powietrzu, nieodzownych wycieczkach za miasto, do
lasu, do przyrody. Coraz więcej
ludzi jeździ na rowerach. Może
zaproponować im trasy?”

SZYNIANKA”) i Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej.
Goście w swoich wystąpieniach
podkreślali znaczenie spółdzielni uczniowskich, przypominali
swoje doświadczenia i spotkania
oraz wyrażali podziękowania dla
wszystkich zapaleńców, dzięki którym idea spółdzielcza jest
żywa i zasiewana jest w sercach
dzieci i młodzieży.
Na spotkaniu nie zabrakło też
okolicznościowego tortu z napisem „30 lat minęło” przy, którym
wspominano minione lata i kreślono plany i zadania dla FRSU
na przyszłość.
AB

*

dzielczości była „martwa cisza”.
Jak pisze, na stronie internetowej
Krajowej Rady Spółdzielczej,
która „przestrzega” przed wchodzeniem do jej gmachu, są tylko
same szkolenia on-line. Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości odnotowano jedynie linkiem
do strony Międzynarodowego
Związku Spółdzielczości, „nie
fatygując się nawet na przetłumaczenie tego tekstu z angielskiego”.

GASTRO-HANDEL

N

asz czytelnik Bogdan K. ze
Śródmieścia napisał przed
tygodniem: „23 czerwca br. prezes PKN Orlen Daniel Obajtek
otworzył ponad 60-metrowy
pierwszy punkt gastronomiczno-handlowy pod szyldem ”Orlen w Ruchu” w Warszawie przy
ul. Grójeckiej 26. Jak donosi
prasa, w dawnym salonie prasowym Ruchu sprzedawane są
m.in. przekąski słodkie, mięsne
i bezmięsne, dania gotowe marki własnej Orlenu, a także kawy
do wyboru z trzema syropami lub
mlekiem roślinnym lub zwykłym.
Takich punktów powstanie w tym
roku 40, głównie przy stacjach
metra, na dworcach, lotniskach,
w dużych biurowcach. Docelowo
w ciągu 4,5 roku ma powstać 900
takich punktów.

MUZEUM

Warto, by sklepy Społem także
miały swoje kąciki kawowe i małej gastronomii, np. podgrzewanych kanapek, krokietów, pasztecików, pizzy, pączków itd. Ludzie
po okresie ograniczeń są spragnieni takich przekąsek. Po co
zostawiać pola tylko Żabkom?”
Wcześniej postulowała to Izabela Morawska z Gocławia,
proponując połączenie sił SPC,
WSS i WSG Centrum.

ałgorzata G. z Grochowa
ubolewa, że w tym roku
mimo że Noc Muzeów z powodzeniem była organizowana w całej stolicy, to w Muzeum Spół-

Tyle głosy naszych Czytelników, w dużej mierze krytyczne,
ale konstruktywne i pobudzające do refleksji. Dziękujemy.
(red.)

M
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90-lecie PSS w Białej Podlaskiej

uDokończenie ze str. 1

Na zdjęciu od lewej: Lechosław Wietraszuk, Eugeniusz Mazur i Jerzy Trudzik.

konsumentów. Nie było to łatwe,
ale dzięki inicjatywie i ofiarności
załóg oraz zaangażowaniu kierowników udało się. Sądzę, że zainteresowanie kupowaniem potraw,
garmażerki, dań gotowych na
wynos utrzyma się nadal, a nawet
będzie rosło. Klienci pilnie czytają nasze oferty dnia na facebooku
i potem, jak pan zauważył, ustawiają się w kolejce.
Znakomici fachowcy, oddani
swojej pracy i spółdzielni to nasz
największy skarb. Dlatego chcę
serdecznie podziękować wszystkim 70 pracownikom spółdzielni
za ten wyjątkowy trud i ofiarność
w ubiegłym roku. Dobrze zorganizowani, solidni, solidarni, z inicjatywą. Oni to na pierwszej linii

Pomnażanie dorobku

8

czerwca br. w społemowskie restauracji Stylowa
w Białej Podlaskiej odbyła się konferencja prasowa
z okazji 90-lecia PSS Społem
w Białej Podlaskiej. Historię
i dorobek spółdzielni oraz jej
obecną działalność przeds tawicieli dziennikarzom z prasy, radia i telewizji lokalnej
i regionalnej – prezes Zarządu
PSS Eugeniusz Mazur, jego zastępca Lechosław Wietraszuk
i autor znakomitej monografii
spółdzielni, były pilot wojskowy i pasjonat historii Jerzy
Trudzik.
Autor książki „Od PWS do
Społem”, liczącej 117 stron
plus część ilustracyjna, omówił pokrótce tradycje i historię
spółdzielni. Jak mówił autor,
napisanie książki było możliwe
dzięki bardzo obszernemu archiwum z działalności PSS Społem.
Korzenie bialskiej spółdzielni
spożywców sięgają 1931 roku.
Wówczas osoby zatrudnione
w Podlaskiej Wytwórni Samolotów w Białej Podlaskiej postanowiły utworzyć Spółdzielnię
Pracowników PWS. Jej celem
było kupno i sprzedaż artykułów
spożywczych i galanteryjnych.
I właśnie na początku czerwca
1931 r. rozpoczęła ona działalność handlową w małym sklepie
przy ulicy Łomaskiej.

– Wtedy, przy rosnącej drożyźnie i problemach finansowych,
zapanowała moda na spółdzielnie. Pracownicy PWS postanowili zorganizować się, by u producentów i rolników taniej kupować
produkty spożywcze oraz sprzedawać je bez wielkiej marży swoim członkom, aby łatwiej się żyło
– mówił Jerzy Trudzik.
Podczas wojny, kiedy Niemcy
zniszczyli PWS, także spółdzielnia musiała wstrzymać swoją
działalność. Od 1941 r. władze
okupacyjne pozwoliły na wznowienie jej, ale pod zmienioną
nazwą „Przyszłość”. Po wojnie,
od 1950 r., o radykalnym rozwoju spółdzielni i pomnożeniu jej
majątku decydował legendarny
jej prezes Juliusz Krzyżanowski.
Kierował spółdzielnią przez 22
lata i już w 1954 r. wybudowano
piekarnię mechaniczną przy ul.
Brzeskiej, a w 1963 r. oddano do
użytku dom spółdzielczy na rogu
Brzeskiej i Prostej, dotąd siedziby PSS i restauracji Stylowa.
W grudniu 1982 r. po wielu
wcześniejszych
upaństwowie-

Fot. Podlasie24.pl

niach i zmianach nazw powołana
została istniejąca do dziś Społem
PSS w Białej Podlaskiej. Także
w latach osiemdziesiątych pomnażano majątek spółdzielni,
gdyż powstały wtedy nowa piekarnia, Spółdzielczy Dom Handlowy Sawko i pawilony.
Wiceprezes Lechosław Wietraszuk stwierdził, że w ostatnich latach spółdzielnia wydała łącznie
na inwestycje prawie 6 mln zł.
Po dawnej piwiarni Arenda wykorzystano konstrukcję metalową
na przebudowę obiektu za 1,8
mln zł i utworzenie dobrze działającego marketu. Prawie 2 mln
zł kosztował zakup lokalu przy
ul. Pileckiego, jego dostosowanie
i modernizacja na potrzeby tworzonego sklepu. Podobnie sporo
wydano na unowocześnienie zakładu piekarni i ciastkarni.
Z kolei prezes Eugeniusz Mazur poinformował, że z powodu
pandemii nikogo nie zwolniono
w Społem, chociaż pojawiły się
spore kłopoty kadrowe. Aż 116
dni w 2020 r. musiała być zamknięta restauracja Stylowa. Podobnie w obecnym roku salę restauracyjną zamknięto. Stylowa
ma jednak zysk! Dziennie sprzedajemy na wynos ok. 80 obiadów
– dodał prezes.
Przybywa sklepów, zysków
i pracowników. Na nowym osiedlu PSS planuje utworzyć kolejny większy market. Już zaczyna
realizację projektu unijnego na
wybudowanie instalacji fotowoltaicznej na piekarni i sklepie przy
ul. Kolejowej. Wartość inwestycji to prawie 424 tys. zł, w tym
wkład UE 188 tys. zł.
W obu obiektach całość wytworzonego prądu zostanie wykorzystana na własne potrzeby.
Oczywiście, w przypadku piekarni, to wystarczy tylko na pokrycie
części zużywanej energii.
Dziś spółdzielnia prowadzi 13
sklepów, jeden dom towarowy,
piekarnię, restaurację oraz zakład przetwórstwa rybnego. Jak
słusznie napisał lokalny portal bialasiedzieje.pl – bialska
Społem PSS „przetrwała czasy
wielkiego kryzysu, wojny, stalinowskich centralizacji, a ostatnio ekspansji obcych sieci handlowych i pandemii”. Dodajmy
też, że dalej pomnaża majątek,
dorobek poprzednich pokoleń
społemowców.
Opr. DG
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dycyjnych potraw, takich jak klasyczne schabowe, mielone, zrazy,
kotlety drobiowe, żurek, pierogi,
własne wyroby garmażeryjne, powracają z chęcią starsi klienci, jak
i młodsi. Kojarzą te smaki zwykle
ze sprawdzoną, domową kuchnią.
Konsumenci doceniają już od ponad 30 lat wysoką jakość i skrupulatne receptury, mistrzowskie
wykonanie naszych potraw.
Najlepszym dowodem popularności kuchni polskiej są
nasze 2 sztandarowe zakłady –
bar mleczny Bambino oraz bar
restauracyjny Targówek. Mimo
pandemii klienci nas nie opuścili
tylko przestawili się na dania na
wynos. Bar Bambino niestrudzenie żywił Podopiecznych Opieki
Społecznej przez cały okres pandemii.

Znowu kolejki

Rozmowa z prezes Zarządu Warszawskiej
Spółdzielni Gastronomicznej Centrum
– MARTYNĄ GALANT
kontaktów z konsumentami, narażali swoje zdrowie w stresowych
warunkach.
Przez cały okres trwania pandemii walczyliśmy, aby zachować dotychczasowe miejsca pracy – dziś to procentuje. Mimo
kłopotów z personelem na rynku
gastronomicznym my nieco oddychamy z ulgą.
Podziękowanie należy się również naszym wiernym klientom,
którzy nie opuścili nas w tym
trudnym okresie, lecz dodawali
nam otuchy.
Niestety, w okresie pandemii
utraciliśmy naszą stołówkę w Najwyższej Izbie Kontroli. Wprawdzie wygraliśmy tam konkurs na
jej prowadzenie, ale musieliśmy
ją zamknąć bo obroty spadły do
zera, gdyż pracownicy NIK w dużej części przeszli na pracę zdalną. Pozostała po nas dobra opinia
solidnej firmy. Z pięciu zakładów
pozostały nam cztery – kultowe
bar mleczny Bambino i kawiarnia
Rozdroże, bar restauracyjny Targówek i bistro Gocław.
– Jak wygląda obecnie oferta
tegoroczna zakładów WSG Centrum?
– W dalszym ciągu jesteśmy
wierni kuchni polskiej. Do tra-

Wiele się dzieje również w kawiarni Rozdroże. W ślad za zmianą kierownictwa nastąpiła zmiana
wizerunku.
Całkowitej przemianie zostało
poddane okienko sprzedażowe.
Pandemia Covid – 19 i wszelkie ograniczenia z nią związane uzmysłowiły nam, że należy
poszerzyć ten obszar kawiarni.
Dzięki powiększeniu przestrzeni
mogliśmy wprowadzić większy
asortyment np. kanapki panini,
zapiekanki, frytki jak również
cieszące się ogromnym powodzeniem gofry.
Ponadto, aby zadowolić naszych najmłodszych konsumentów ruszyliśmy ze sprzedażą waty
cukrowej i popcornu.
Zmiany
zaszły
również
w ogródku kawiarnianym. Wieczorami przy nowym oświetleniu
nabiera on niesamowitego klimatu
a uruchomiony grill bije rekordy
popularności.
Sala konsumencka została nieco
odświeżona, a menu zmienione.
Staraliśmy się nie zatracić dawnego klimatu Rozdroża wszystkimi zmianami i chyba to się udało,
gdyż Klienci chwalą zmiany.
Pracujemy obecnie nad nową
stroną internetową i szerszym zaistnieniem w internecie.

Nie zapominamy, również o naszych innych lokalizacjach.
Bistro Gocław obecnie, również
przechodzi aranżacje wnętrza.
Niestety ze względu na pandemię
działamy bardzo ostrożnie i etapami, więc efekty widać stopniowo,
ale wierzymy, że małymi krokami
uda się odmienić i to miejsce.
Rozpoczęliśmy także współpracę z Pyszne.pl na dowóz posiłków
bezpośrednio do klienta zarówno
z kawiarni Rozdroże jak i Bistro
Gocław.
– Jest Pani od niedawna, od
30 kwietnia prezesem spółdzielni, już jako przedstawicielka
młodego pokolenia. Jakie plany
rozwoju rozważa Pani dla swej
spółdzielni?
– To wielka odpowiedzialność
przyjąć takie stanowisko w tak
trudnym okresie działalności spółdzielni. Jednak od szeregu lat poznaję jej zasady działania i specyfikę, a przede wszystkim nabywam
doświadczenia na wielu płaszczyznach. Wykształcenie – Technolog
Żywności i Żywienia Człowieka –
również mi w tym pomaga.
Funkcję prezesa objęłam po
wielce zasłużonej prezes Halinie
Kalinowskiej i to zobowiązuje.
Na szczęście mam bliskich, otwartych, zaangażowanych współpracowników – Członka Zarządu,
Gł. Księgowego Dawida Janczewskiego i Pełnomocnika Zarządu
Annę Gaik oraz kierowników
zakładów. Mam optymistyczne
usposobienie i moi współpracownicy również.
Gastronomię mamy otwartą dopiero od miesiąca. Jest w nas niepewność co będzie na jesieni, czy
nie wrócą obostrzenia, zamknięcia. Zatem dmuchamy na zimne,
działamy ostrożnie. Na razie nie
snujemy żadnych dalekich planów. Marzymy tylko o powrocie
do dawnej świetności.
– Czy Wasze znakomite wyroby, np. garmażeryjne, czy dania
gotowe, mogą pojawić się również w społemowskich sklepach?
– Jesteśmy otwarci. Wyszliśmy
przecież z tradycji i pnia społemowskiego. Nasza oferta mogłaby wzbogacić asortyment sklepów
spółdzielczych. Nie wykluczam
takiej współpracy, co wymaga stosownych rozmów.
– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał:
DARIUSZ GIERYCZ
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czestnicy
Zebrania
Przedstawicieli
PSS
w Otwocku, którzy stawili się 9 czerwca br. w Sali
gimnastycznej
Powiatowego
Młodzieżowego Domu Kultury
w Otwocku, zapewne poczuli się
jak maturzyści podczas egzaminu maturalnego. Rozsadzono
nas bowiem jak maturzystów,
każdego przy osobnym stoliku
z butelką wody i herbatnikami.
Oczywiście, ze względów pandemicznych.
Do prezydium wybrano przewodniczącego Rady Nadzorczej
Jana Barana, jako jego zastępcę
Annę Zakrzewską i sekretarza
Krystynę Krupa. Obok zasiadły
członkinie Zarządu - prezes Jadwiga Studzińska i wiceprezes
Danuta Lichorowiec. Stwierdzono obecność 24 delegatów, reprezentujących 182 członków spółdzielni. Powitano gości: mecenasa

P

owszechna
Spółdzielnia Spożywców
„Społem”
w Sochaczewie podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 9
czerwca br. podsumowała swą
działalność, w tym jakże trudnym pandemicznym roku 2020.
Zebranych powitał Janusz Miłkowski przewodniczący Rady
Nadzorczej, który następnie poprowadził obrady. Zebrani wysłuchali hymnu spółdzielców.
Po przyjęciu porządku i regulaminu obrad, wyborze prezydium, sprawozdania złożyli:
prezes Zarządu Józef Chocian
i z-ca przewodniczącego Rady
Nadzorczej Elżbieta Małecka.
Składający
sprawozdanie
w imieniu Zarządu Spółdzielni
prezes Józef Chocian powitał

14

czerwca
br.
Zebranie
Przedstawicieli WSS Śródmieście po raz
pierwszy obradowało w nowej,
przestronnej sali konferencyjnej spółdzielni przy ul. Nowy
Świat 53. Jej oddanie do użytku
zbiegło się z przebiegiem gruntownej przebudowy siedziby
spółdzielni. 33 delegatów i goście
mieli okazję obejrzeć postępy
prac u szczytu obiektu, gdzie będzie urządzonych 18 pokoi hotelowych oraz przygotowania do
uruchomienia windy. Podczas
upalnego dnia, przy zapełnionej
sali, świetnie działała klimatyzacja oraz ekran, ukazujący na
filmie placówki spółdzielni.

Włodzimierza Borowca i red. naczelnego Społemowca Warszawskiego Dariusza Gierycza.
Po przyjęciu porządku i regulaminu obrad, sprawozdanie za rok
2020 wygłosiła prezes Jadwiga
Studzińska. W wyjątkowo trudnym okresie pandemii spółdzielnia prowadziła handel detaliczny w 10 sklepach. Obrót roczny
wyniósł 14,3 mln zł i spadł o 7
proc. w stosunku do roku 2019,
głównie z powodu ograniczenia zakupów klientów i rosnącej
konkurencji. Sprzedaż na Kartę
Klienta Społem była pomyślna
i członkowie PSS uzyskali 66,3
tys. zł upustów, tj. o 12 tys. zł
więcej niż przed rokiem.
Najwyższe obroty osiągnęły
sklepy: nr 23 przy ul. Czaplickiego, nr 29 przy ul. Jana Pawła II i nr
32 przy ul. Leśnej w Józefowie.
Utrzymano stan zatrudnienia 71
osób. Spółdzielnia dzierżawiła 20
lokali dla biur, banków, usług i ga-

stronomii, z którą z uwagi na zamknięcia uzgodniono zniżki. Kontynuowano korzystną współpracę
z MAH Społem i Chortenem.
W roku 2020 przeprowadzono szereg remontów, zakupiono
drukarki, program komputerowy

Na plusie
Detal. Wskutek pandemii ograniczono działalność społeczną, Koło
Spółdzielców zebrało się tylko
dwa razy. 43,8 tys. zł wydano na
świadczenia socjalne – dopłaty do
wypoczynku, paczki świąteczne,
na pożyczkę mieszkaniową.
Mimo wyjątkowych trudności,
spółdzielnia uzyskała dodatni
wynik ekonomiczny – 158 tys.
zł, choć niższy niż przed rokiem.
W roku 2021 planuje dalsze remonty, w tym elewacji, kanalizacji i dachów obiektów, także

sprzedaż
pięciu
nieruchomości,
aby zdobyć środki
na rozwój.
Na koniec pani
prezes podziękowała serdecznie za
trud i wysiłki pracownikom i członkom spółdzielni,
w tym załogom
sklepów i Radzie
Rady Nadzorczej Jan Baran otwiera
Nadzorczej. Ży- Przewodniczący
Zebranie Przedstawicieli PSS Otwock.
czyła wszystkim –
zdrowia, radości i rozwoju.
KZRSS Społem, który odczytaNastępnie
przewodniczący no. Również zabierający głos goRady Nadzorczej Jan Baran złożył ście zebrania, mec. Włodzimierz
sprawozdanie Rady za rok 2020, Borowiec i niżej podpisany nie
wyrażając zadowolenie i podzię- szczędzili gratulacji i pochwał dla
kowanie za rozważne działanie Zarządu, Rady i załogi spółdzieldla Zarządu, za osiągnięty mimo ni, którzy przeszli przez rok panpandemii zysk, wnioskując o ab- demii z pozytywnym końcowym
solutorium. Życzył zebranym dal- wynikiem. Wyraziłem wysokie
szych pomyślnych efektów pracy. uznanie dla postawy naszych kasjerek, sprzedawczyń i liderek
Podobne gratulacje i życze- spółdzielni.
nia znalazły się w liście Zarządu
DARIUSZ GIERYCZ

wszystkich obecnych, ze szczególnym uwzględnieniem nowych członków. Przypomniał,
że rok 2020 dla prowadzących
działalność gospodarczą był
rokiem wyjątkowo trudnym.
Wybuch pandemii, zaburzenie
gospodarki, troska o własne
bezpieczeństwo, obniżenie dochodów i utrata pracy, w zdecydowany sposób odcisnęły piętno na zwyczajach zakupowych
konsumentów.
W minionym roku Spółdzielnia prowadziła działalność w 14
placówkach handlowych, piekarni, gastronomii i na targowisku.
Wykonanie planów rzeczowych
i finansowych przy ograniczeniach, zakazach i rygorach związanych z pandemią COVID-19
odbiegało od marzeń. Wirus
spowodował też pewne wyłączenia w działalności poszczególnych placówek,
co
spowodowało dużą stratę w działalności handlowej.
Oprócz tego konkurencja w postaci super i hiper
marketów oraz
małych sklepów.
Zadania rzeczowe w detalu wykonano w 87%.

W Spółdzielni dobrze funkcjonuje program lojalnościowy
„Społem znaczy razem”, co dokładnie obrazują dane marketingowe o ilości wydawanych kart,
sprzedaży na kartę oraz realizacji bonów. Na uwagę zasługuje
również negocjowanie dobrych
cen, bonusów, upustów z usług
marketingowych i faktur korygujących.
Podkreślić należy, że ostatni
rok i część tego nie był dobry
dla działalności gastronomicz-

Biegła badająca bilans podkreśliła, że płynność finansowa
Spółdzielni jest na bardzo dobrym poziomie. Spółdzielnia
nie korzysta z kredytów bankowych, a wszystkie zobowiązania wobec dostawców płacone
są terminowo. Wszystkie inwestycje realizowane są z własnych środków.

nej. Nie odbywały się żadne
imprezy, nie było gości, można
było prowadzić sprzedaż tylko
na wynos. Na szczęście klienci
wracają i ostatnie obroty są zadowalające. W ubiegłym roku
spadły też wpływy z wynajmu
lokali, spowodowane obostrzeniami w handlu, gdzie część
najemców ograniczała działalność. Tym najemcom udzielana
była pomoc w postaci obniżki
czynszu, w niektórych przypadkach nawet do 90%. Miało to na
celu zatrzymanie ich, by lokale
nie zostały puste.

ści prawie 25 tys. zł. Utrzymanie równowagi finansowej przy
notowanych spadkach w obrotach, a tym samym wpływach
z marży i ponoszonych kosztach
było możliwe dzięki temu, że
Spółdzielnia racjonalnie gospodarowała środkami uzyskanymi
z wynajmu lokali i stoisk na zieleniaku. W 2020 roku Spółdzielnia przeprowadziła niezbędne
prace remontowe.

Do prezydium wybrano przewodniczącą Rady Nadzorczej
Cecylię Przedpełską jako przewodniczącą obrad oraz Teresę Sieradzan-Matuszewską na zastępcę
przewodniczącej i Janinę Danikowską na sekretarza. Na wstępie
wysłuchano hymnu spółdzielczego
i powitano gości, m.in. Ryszarda
Jaśkowskiego – prezesa KZRSS
Społem, Jadwigę Wójtowicz-Garwoła – prezes MAH Społem, prezesów: Bogusława Różyckiego
z WSS Praga Południe i Hieronima
Kobusa z PSS Garwolin, Zarząd
Spółdzielni, Annę Szymborską –
przewodniczącą NSZZ w WSS
Śródmieście, mecenasa Józefa
Kuczyńskiego i Dariusza Gierycza
– redaktora naczelnego Społemowca Warszawskiego.
Chwilą ciszy uczczono pamięć
zmarłych członków spółdzielni:

Bolesławy Rużalskiej, Krystyny
Ogrodnik, Barbary Pieńkowskiej
i Leokadii Małota.
Sprawozdanie
Zarządu
z działalności Spółdzielni za
rok 2020 i kierunki działania
na rok 2021 przedstawiła prezes Zarządu Anna Tylkowska.
Jak powiedziała, w najbliższym
otoczeniu naszych sklepów od
wielu miesięcy zamknięto dużo
lokali gastronomicznych, podobnie szkół i uczelni. Turystyka,
uzależniona głównie od gastronomii praktycznie nie funkcjonuje.
Znajdujące się w centrum miasta
biura także w większości pracują
w systemie zdalnym. Wpłynęło
to na znaczne pogorszenie przychodów spółdzielni i zamknięcie
dwóch sklepów.
Osiągnięta sprzedaż w kwocie
70.640 tys.zł. była znacznie niż-

Na całokształcie działalności
Spółdzielnia wypracowała za
rok 2020 zysk netto w wysoko-

Uznanie dla trudu

Na dzień 31.12.2020 r. Spółdzielnia liczyła 123 członków.

Plan na rok 2021 zakłada minimalny wzrost obrotów. Trudno
jednak planować, kiedy istnieją
obawy przed nawrotem pandemii i rosnącą konkurencją.
Przeprowadzane będą zapla-

nowane wcześniej inwestycje
i remonty, których część z racji
pandemii przeszła na rok bieżący. Kończąc wystąpienie prezes
Chocian podziękował kadrze
kierowniczej za zaangażowanie,
sumienną pracę, wzajemną pomoc w niejednokrotnie trudnych
sytuacjach kadrowych, a Radzie
Nadzorczej za owocną współpracę, zaangażowanie i rozwiązywanie niejednokrotnie bardzo
trudnych spraw.
Przez cały miniony rok pracę Spółdzielni nadzorowała
Rada Nadzorcza. Jej wiceprzewodnicząca Elżbieta Małecka
w sprawozdaniu podsumowała
współpracę z zarządem Spółdzielni, który w pandemicznej rzeczywistości zmagał się
z wieloma trudnościami. Rada
Nadzorcza bardzo dobrze oceniła pracę Zarządu, kierując wyrazy uznania dla prezesa, który nie
boi się wyzwań, stawia bardzo
ambitne plany i konsekwentnie
je realizuje.
Walne Zgromadzenie było
okazją do podjęcia stosownych uchwał. Głosowane na
zebraniu uchwały podsumowały miniony rok i nakreśliły
kierunki działania na bieżący.
DANUTA BOGUCKA

sza od sprzedaży z poprzedniego
roku bo aż o 18,2%. Decydujący wpływ na to miała drastycznie zmniejszona liczba klientów.
Ogromne straty odnotowaliśmy
również we wpływach z wynajmu
lokali i biur. W roku 2020 wpływy z dzierżaw wyniosły 8,5 mln

tak trudnego roku możliwe było
dzięki rezerwom finansowym.
Środki uzyskane poprzednio
z rozliczenia inwestycji Sezamu
przeznaczone były głównie na
inwestycje, ale zostawiliśmy też
pewną kwotę na zabezpieczenie
płynności finansowej Spółdzielni.

zł, podczas gdy w roku w roku
2019 uzyskaliśmy z tego tytułu
9,9 mln.zł. Wynika to z nienaliczania części czynszów w Hali
Mirowskiej i udzielania upustów
innym najemcom.
Rok 2020, w wyniku niekorzystnych dla gospodarki decyzji
rządowych, zakończyliśmy stratą
w kwocie 6,2 mln zł. Przetrwanie

Pozwoliło to również kontynuować modernizację budynku przy
Nowym Świecie 53 oraz dokonanie płatności za apartamenty na
krótkotrwały wynajem w Szczyrku i Zakopanem, na które podpisaliśmy umowę jeszcze przed
pandemią. Decyzje o zakupie

Śmiałe inicjatywy
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siedmiu apartamentów podjęto
w najlepszym momencie, ponieważ obecnie ich wartość bardzo
wzrosła.
W minionym roku kontynuowano rozpoczętą w roku 2019
informatyzację Spółdzielni, inwestując w programy oraz sprzęt
komputerowy i kasy sklepowe.
W ub. roku na ten cel wydano 724
tysiące zł.
Na rok 2021 proponujemy
przyjąć kierunki działania, m.in.
dokończenie
przebudowy
i zagospodarowania poddasza
w budynku na Nowym Świecie
53; kontynuowanie współpracy w ramach MAH Społem;
promowanie produktów marki Społem, które wprowadza do
sprzedaży KPH Społem; działania na rzecz jakości sprzedawanych towarów; praca na rzecz
członków spółdzielni.
W imieniu Zarządu pani prezes
serdecznie podziękowała wszystkim pracownikom Spółdzielni za
stresującą pracę w stanie zagrożenia epidemicznego. Podziękowała też członkom Rady Nadzorczej
za konstruktywną współpracę.
Delegatom i wszystkim spółdzielcom życzyła dużo zdrowia

D

oroczne Zebranie Przedstawicieli WSS Wola 30
czerwca br. odbywało
się w nowej aranżacji Restauracji Indyjskiej Kurkuma przy
ul. Wolskiej 38. Ładna, zielona kolorystyka liści indyjskich
drzew, namalowanych na ścianach, harmonizowała z żywą
zielenią roślin przy oknach oraz
eleganckimi fotelami i stołami.
Klimatyzacja lokalu pozwalała
na obrady w ten upalny dzień.
W prezydium zasiedli wybrani do niego: przewodnicząca
Rady Nadzorczej Henryka Stykowska, jej zastępczyni Maria
Kucharska i sekretarz Elżbieta
Boniecka oraz zaproszony prezes Zarządu Janusz Szczękulski. W zebraniu udział wzięło 24 przedstawicieli, czyli 84
proc. uprawnionych.
Po otwarciu obrad, przyjęciu
ich porządku i regulaminu, odczytano list od Zarządu KZRSS
Społem, podpisany przez jego
prezesa Ryszarda Jaśkowskiego
i wiceprezesa Szymona Fabisiaka z gorącymi pozdrowieniami dla zebranych, serdecznymi
gratulacjami i podziękowaniami
za pracę spółdzielni w trudnym,

S

oraz satysfakcji z członkostwa
w spółdzielni.
Z kolei w swoim sprawozdaniu
Rada Nadzorcza z troską przyjęła
informację o wynikach ekonomicznych w 2020 r. Jednocześnie Rada wysoko oceniła pracę
Zarządu w tym bardzo trudnym
okresie, fachowość i zaangażowanie w bieżącą pracę, inwestycje
Spółdzielni, wyrażając uznanie
Zarządowi i wniosła o udzielenie
mu absolutorium.
Następnie w dyskusji udział
wzięli:
Ryszard Jaśkowski – prezes
KZRSS „Społem” serdecznie
pozdrowił zebranych. Przypomniał, iż rok 2020 był słaby prawie we wszystkich społemowskich spółdzielniach w kraju. Był
bardzo trudnym rokiem, rokiem
wielu obostrzeń związanych
z pandemią. Prezes podkreślił,
że sprawozdanie Zarządu jest
jak zawsze perfekcyjne. Zwrócił
uwagę m.in. na rozwój programu
lojalnościowego „Społem znaczy
razem”, aktywność w mediach
społecznościowych,
działania
społeczne, a szczególnie na praktyki zawodowe dla uczniów ZSS
nr 105, inwestycje w budynku
Nowy Świat 53, zakup apartamentów w Szczyrku i Zakopanem. To świetna lokata kapitału,
pandemicznym roku 2020, wraz
z życzeniami owocnych obrad,
pomyślności i dużo zdrowia dla
spółdzielców z Woli.
W sprawozdaniu Rady Nadzorczej za rok 2020, wyniki ekonomiczne spółdzielni uznano za
niezadowalające. Jednak strata
wynikała z okoliczności pandemii i ograniczenia działalności
handlowej spółdzielni. Prezes jako zarząd jednoosobowy
był
zaangażowany
w ograniczenie strat, wykazywał
się gospodarnością, co potwierdziła lustracja spółdzielni. Rada
zawnioskowała o absolutorium
dla Zarządu oraz wyraziła podziękowanie za pracę załóg w tym
trudnym okresie. Wskazano na
brak pracowników handlu na rynku i niestabilność załóg. Stan zatrudnienia WSS w 2020 r. to 216
osób w 25 sklepach. Wyrażono
życzenia zdrowia i pomyślności
dla prezesa i pracowników.

co z pewnością zaczej oraz całej załodze
procentuje w przyspółdzielni za wspólnie
szłości. Ważny jest
przepracowany
ciężki
dalszy rozwój inforrok pandemiczny. Dzięki
matyczny i przejście
optymizmowi, zdolności
na nowe programy.
przewidywania oraz trafNa
zakończenie
nym decyzjom spółdzielprezes życzył, by
nia działa, kontynuując
inwestycje się zwrainwestycje.
cały i abyśmy za rok
Anna
Szymborska
spotkali się w dobrej
– delegat i przewodniformie.
cząca NSZZ „Społem”
Bogusław RóżycWSS Śródmieście też
ki – prezes WSS
dziękowała zarządowi
Praga
Południe,
za wsparcie i docenianie
w imieniu własnym
pracowników w trudnym
oraz prezesa PSS
cowidowym czasie.
w Garwolinie HiePo dyskusji przyjęronima
Kobusa Od prawej siedzą: Ryszard Jaśkowski, Anna Tylkowska, Karolina to sprawozdania Rady
Fot. Mariusz Maciejewski
podziękował za za- Strząska, Bogusław Pieńkowski. 
Nadzorczej i Zarządu,
proszenie.
Zwrókierunki działania na rok
cił szczególną uwagę na koszty wywiady, dyskusje. Z uznaniem 2021. Udzielono absolutorium
związane z pandemią. Z olbrzy- pisano o pracy załóg sklepowych członkom Zarządu – prezes Anmim uznaniem odniósł się do i nowych inicjatywach. Ich przy- nie Tylkowskiej i wiceprezes Kadziałań podejmowanych przez kładem jest zakup apartamentów rolinie Strząskiej. Zdecydowano
prezes A. Tylkowską przy udziale w Szczyrku i Zakopanem oraz za- o przystąpieniu Spółdzielni do
całej załogi. Pochwalił inwesty- gospodarowanie powierzchni na KPH SPOŁEM Sp. z o.o.
cje, w tym zakup apartamentów Nowym Świecie na hotel. Można
Przyjęto też wnioski Komiw Szczyrku i Zakopanem.
też korzystnie łączyć handel z ga- sji Wnioskowej: kontynuowanie
Redaktor naczelny Społe- stronomią. Redaktor przypomniał modernizacji placówek handlomowca Warszawskiego Dariusz o 120-leciu Hali Mirowskiej wych i siedziby Spółdzielni,
Gierycz podziękował za wyda- oraz powtórzył życzenia prezes aktywny udział w akcjach prowanie miesięcznika, który w roku otwockiej PSS: „Zdrowia, rado- mocyjnych MAH i KPH, podno2022 kończy swoje 60-lecie. Pod- ści i rozwoju”.
szenie kwalifikacji pracowników
czas pandemii czasopismo stało
Delegaci Leokadia Chrostek poprzez szkolenia.
się kroniką wydarzeń. Opracowa- i Bohdan Radowicki podziękono sondy redakcyjne, reportaże, wali Zarządowi, Radzie NadzorOpr. DARIUSZ GIERYCZ
pandemia nie ustępuje i panuje
niepewność co do przyszłości na
rynku, a silna konkurencja wielkich, bogatych sieci handlowych
wciąż rośnie. Trzeba wciąż zabiegać o klienta, by nie zamykać
nierentowanych lokali. Troską
napawa prawna batalia, ciągnąca się od siedmiu lat w sprawie
uwłaszczenia lokali, jak np. przy
ul. Deotymy.

tach wymienił dwa
sklepy – nr 30 przy
ul. Krasnobrodzkiej
i nr 71 przy ul. Kaliskiego 37.
W dyskusji nad
sprawozdaniami
kier. działu handlu i marketingu
Magdalena
Łapińska odpowia-

Kierunki działania w 2021
roku, to głównie podniesienie
rentowności placówek, dalsze
potrzebne inwestycje, modernizacje, remonty sklepów. Jak
mówił prezes, „trzeba mocno
pracować, aby poprawić wyniki”. Potrzebne nam są stabilne
załogi, poszukiwanie dobrych
pracowników. Nadzieje wiążemy
z nowymi dyrektorami – handlowym i do spraw techniczno-administracyjnych. „Silna, dobra
załoga to powodzenie firmy” –
stwierdził prezes.

dała na pytania o elastyczność
cen w stosunku do konkurencji.
Obecnie w sklepach oferujemy
150 indexów top-produktów opiniotwórczych w cenach promocyjnych. Stawiamy na podnoszenie obrotów, minimalizację strat,
poprzez akcje marketingowe, gazetki, plakaty, ulotki i internet.

Walka o klienta

Jak wskazał w sprawozdanie za
rok 2020 prezes Zarządu, miniony rok obfitował, niestety, w kłopoty związane z wynajmowaniem
pomieszczeń, spadkiem obrotów
i brakiem rentowności wielu
sklepów. Dotkliwa była zwłaszcza niestabilność załóg. Nadal

połem” Warszawska Spół„ dzielnia Spożywców
Żoliborz
zrzeszająca 260 członków w dniu 26 czerwca br. na Zgromadzeniu
Przedstawicieli
Członków podsumowała swą działalność
Kwiaty od delegatów dla pani prezes.
w roku 2020.

Na zakończenie prezes Janusz
Szczękulski serdecznie podziękował pracownikom, „ale tylko tym
co solidnie pracowali, ale nie tym
co odeszli, po niechlubnych mankach”. Jako przodujące w obro-

Z optymizmem mówiła o odrabianiu strat Maria Kucharska,
bo cieszymy się, że działamy razem , solidarnie, wraz z energicznym prezesem. Podobnie mówiły
Anna Powała i Daniela Pazgier,
że firma mimo wielkich, niezwykłych trudności jednak istnieje,
dzięki energii i wytrwałości prezesa i jego współpracowników.
Mamy nadzieję na rozwój i stabilne obroty.

Zebranie poprowadziła przewodnicząca Rady Nadzorczej
Barbara Becker, która przedstawiła również sprawozdanie

realizacja remontów i modernizacji placówek, to tylko część
zagadnień jakimi zajmowała się
Rada Nadzorcza Spółdzielni.

z działalności rady. Bieżąca
analiza zadań społeczno-gospodarczych Spółdzielni, ocena rentowności placówek, gospodarka
zapasami, zatwierdzanie planów,

Prezes Jadwiga Rowicka
złożyła sprawozdanie Zarządu
Spółdzielni. Zaakcentowała, że
żoliborska Spółdzielnia, jako
jedyna w Warszawie osiągnęła

Stabilna pozycja

Podczas obrad przedstawiono
też wyniki lustracji spółdzielni,
która wykazała pozytywną ocenę działalności WSS Wola, że
spółdzielnia działa legalnie, gospodarnie. Jej atutem są gromadzone środki. Nie korzysta z kapitału bankowego, lecz ze środków
własnych. We wnioskach polustracyjnych umieszczono m.in.
uregulowanie stanu prawnego nieruchomości do końca, rozwijanie
programu lojalnościowego i sprzedaży marki własnej Społem.
Wśród uchwał przyjęto sprawozdania Rady Nadzorczej i Zarządu za rok 2020, wnioski polustracyjne, udzielono absolutorium
dla Zarządu i wyrażono zgodę na
przystąpienie do KPH Społem
i PGS.
DARIUSZ GIERYCZ
w roku sprawozdawczym dodatni wynik gospodarczy, osiągając
zysk w wysokości 16 544,51 zł
netto. Na niższy niż w poprzednim roku wynik finansowy wpłynęło zmniejszenie przychodów
ze sprzedaży detalicznej, pracy
piekarni i baru mlecznego spowodowane pandemią. Do tego
doszło znaczące zmniejszenie
dochodów z wynajmu lokali,
gdyż dla zatrzymania najemców
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był on zmniejszany do symbolicznej wysokości, względnie zawieszany. Należy podkreślić, że
Spółdzielnia w roku 2020 nie zadłużyła się i nie korzystała z bankowych kredytów. Pracowała na
bazie majątku identycznego, jak
w latach ubiegłych. Spółdzielnia
prowadzi stabilną działalność na
terenie dwóch dzielnic Żoliborza
i Bielan. Obecnie nie ma potrzeby otwierania nowych placówek,
szczególnie poza tymi dzielnicami.
Na efektywne działanie Spółdzielni wpływ ma m.in. samodzielność kierowników placówek
w zakupie towarów i ustalaniu
cen sprzedaży. Działania marketingowe kierownictwa sklepów
związane z zaopatrzeniem, oczywiście kontrolowane i koordynowane są przez Zarząd. Na dzień
31.12.2020 r. Spółdzielnia zatrudniała 222 pracowników.
W działalności w roku 2020
pod uwagę należy wziąć skutki
wybuchu pandemii COVID-19.
Spółdzielnia podjęła zdecydowane kroki organizacyjne
w celu zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom i pracownikom. Podkreślić należy, iż wyłącznie znaczne zaangażowanie
pracowników spowodowało, że
skutki zmniejszenia działalności
Spółdzielni, w tym pandemicznym roku zostały drastycznie
ograniczone. W sprawozdaniu
Zarządu zawarte zostały najważniejsze problemy związane z kierowaniem Spółdzielnią
w roku 2020 i kierunki działania
na rok 2021, w tym: poprawa
wyglądu i estetyki placówek,
prace modernizacyjne, urentownienie placówek, zobowiązanie
kierownictwa do podejmowania samodzielnych i odpowiedzialnych decyzji dotyczących
funkcjonowania prowadzonych
przez nich placówek.
Głosowane na zebraniu uchwały podsumowały miniony rok i na-

kreśliły kierunki działania na rok
bieżący. Znalazły się wśród nich
uchwały dotyczące zatwierdzenia
sprawozdań, w tym sprawozdania finansowego z działalności
gospodarczej, podziału nadwyżki
bilansowej, oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, udzielenia
absolutorium Zarządowi.
Obecny na zgromadzeniu prezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni
Spożywców „Społem” Ryszard
Jaśkowski podkreślił, że pandemia, która dotknęła wszystkich
bardzo mocno obciążała działalność społemowskich spółdzielni.
Covid-19 szczególnie dotknął
duże miasta, nie było turystów,
nie było studentów, młodzież nie
chodziła do szkoły, zakłady pracy funkcjonowały zdalnie. To co
zwykle udawało się nam na bieżąco realizować, odbywało się
w bardzo ograniczonym stopniu.
Doszło do obniżania czynszu,
a nawet nie pobierania go od najemców, będących w bardzo trudnej sytuacji. Spowodowało to, że
obroty i dochody we wszystkich
spółdzielniach były znacznie
mniejsze, co widać również po
deklarowanych składkach.
Gratulacje należą się zatem żoliborskiej Spółdzielni, która pomimo tak trudnego roku wyszła
nad kreskę, osiągając wynik powyżej 95 tys. zł brutto. To dzięki
działaniom Zarządu oraz wytężonej pracy i dużemu zaangażowaniu pracowników udało się osiągnąć zysk. To ogromny sukces dla
Spółdzielni. Prezes Jaśkowski pozytywnie ocenił działalność Spółdzielni przypominając, że przed
nią kolejna lustracja. Zaprosił
Zarząd do przystąpienia do sklepu internetowego, wspólnego zakupu energii i gazu oraz dołączenia do nowoczesnego programu
lojalnościowego „Społem znaczy
razem”. Podziękował za sprzedaż
marki własnej „Społem”. Kończąc wystąpienie zaprosił spółdzielców do korzystania z oferty
OW „Zorza” w Kołobrzegu.
DANUTA BOGUCKA

Pożegnanie „Pychotki”

J

uż za parę dni, za dni
parę, weźmiesz plecak
„
swój i gitarę, pożegnania kilka słów Pitagoras
bądźcie zdrów, do widzenia
wam canto, cantare...”. Ale
za nim to nastąpi 9 czerwca,
piętnastu uczniom Zespołu Szkół Specjalnych nr 105
przyszło pożegnać się z „Pychotką”. Niektórzy z nich ze
SU „Pychotka” związani są od
samego początku jej istnienia,
a w tym roku będzie to już 5.
świeczek na urodzinowym torcie.
„Społem” WSS Śródmieście
– patron SU Pychotka, pani dyrektor Elżbieta Kostrzewa oraz
opiekunowie SU Beata Boguszewska i Leszek Polkowski
zadbali o uroczystą oprawę
pożegnania. Upominki i podziękowania za zaangażowanie
i znakomitą atmosferę wspólnych działań na rzecz Spółdzielni Uczniowskiej „Pychotka”
oraz współpracę ze „Społem”
WSS Śródmieście z rąk Danuty Boguckiej otrzymali: Jan

Mikołajczyk prezes SU „Pychotka”, Adrian Piwowarczyk
II zastępca prezesa, Bartłomiej
Osiński I zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej,
Kamil Idziakowski II zastępca
przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz za pracę na rzecz
SU jej członkowie: Karolina
Badowska, Adam Wiśniewski,
Filip Żuławnik, Anna Jaskólska,
Jakub Walkowicz, Maksymilian
Pawłowski, Sandra Dylewska,
Emilia Pejganowicz, Anna Gęśla, Katarzyna Sosnowska i Natalia Piekut. Były też dyplomy
od dyrekcji.
I choć znaczna część członków SU „Pychotka” z żalem opuszcza szkolne mury,
zgodnie zadeklarowała, że
odwiedzać będzie placówkę
i z radością brać udział w organizowanych przez nią piknikach i festynach. Zatem, do
zobaczenia. A na razie: „…
lato, lato, lato czeka, razem
z latem czeka rzeka...”.
DANUTA BOGUCKA

P

rezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny wszczął postępowanie przeciwko sieci Kaufland. Urząd
sprawdzi, czy spółka nie wykorzystywała przewagi kontraktowej wobec dostawców produktów rolno-spożywczych.
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Postępowanie UOKiK zostało wszczęte po przeprowadzeniu
postępowań wyjaśniających dotyczących polityki rabatowej 19
sieci handlowych. Zebrany materiał dał m.in. podstawy do postawienia spółce Kaufland zarzutu
nieuczciwego wykorzystywania

od początku roku do dnia podpisania umowy. Niejednokrotnie
w nowym kontrakcie wprowadzone zostają dodatkowe rabaty
lub podwyższona zostaje wysokość dotychczasowych, a dostawcy zobowiązani są do zapłaty na
rzecz sieci Kaufland wyrównania
z tego tytułu. W praktyce oznacza
to wsteczne obniżenie już zapłaconej ceny sprzedaży produktów
do tej sieci.
Ponadto, zdaniem UOKiK,
spółka Kaufland pobierała od
niektórych dostawców produktów rolnych i spożywczych dodatkowy rabat nie przewidziany
w umowie. Kontrahent sieci han-

przewagi kontraktowej. Prezes
UOKiK Tomasz Chróstny zakwestionował dwie praktyki przedsiębiorcy. Pierwsza polega na
ustalaniu warunków współpracy
z niektórymi dostawcami produktów rolno-spożywczych już po
rozpoczęciu danego roku.
W takich przypadkach, przy
przedłużających się negocjacjach
umowy na kolejny rok lub rozpoczęciu ich z opóźnieniem, dostawca nie wie, na jakich warunkach realizuje dostawy w okresie

dlowej nie wiedział zatem, kiedy
zażąda się od niego udzielenia
tego rabatu, ani w jakiej będzie
on wysokości. – Ustalanie warunków współpracy w trakcie jej
trwania powoduje, że dostawcy
nie wiedzą, ile zarobią za realizację zamówień. Podobnie jest
w przypadku dodatkowego rabatu.
Kontrahenci Kaufland Polska
nie mają pewności, kiedy sieć
zażąda pomniejszenia ich wynagrodzenia. Współpraca pomiędzy

Pod lupą UOKiK

przedsiębiorcami powinna być
uczciwa, co oznacza, że zasady
współpracy, w tym warunki rabatowania, powinny być jasno
określone i znane stronom przed
podpisaniem umowy – mówi prezes UOKiK.
To już kolejna interwencja Tomasza Chróstnego w związku ze
stosowaniem nieuczciwych rabatów stosowanych przez sieci handlowe. W grudniu 2021 r. została
wydana decyzja dotycząca właściciela sieci Biedronka – spółki
Jeronimo Martins Polska.
W kwietniu br. urząd opublikował raport dotyczący rabatów,
w którym przedstawił m.in. jakie
ustalenia pomiędzy siecią a dostawcami produktów rolno-spożywczych mogą zostać uznane
za nieuczciwe wykorzystywanie
przewagi kontraktowej.
Ponadto w toku są postępowania wyjaśniające w sprawie polityki rabatowej Eurocash i SCA
PR Polska (sieć Intermarche).
MATEUSZ DAMOŃSKI

Dzieci uchodźców

S

pecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla
Dzieci Słabowidzących
nr 8 w Warszawie oraz Fundacja Pomocy Dzieciom Niewidomym i Słabowidzącym
zorganizowały w dniach 2930 maja 2021 roku, w siedzibie ośrodka przy ul. Koźmińskiej 7 konferencję „Dziecko
cudzoziemskie ze specjalnymi
potrzebami w placówce edukacyjnej”. Nasza obecność na
konferencji nie była przypadkowa, gdyż „Społem” WSS
Śródmieście ze SOSW współpracuje już przeszło 40 lat,
wspierając różne wydarzenia, w tym także i to.

W konferencji wzięło udział
ponad 100 osób: część stacjonarnie, część online. Byli to
przedstawiciele Biura Edukacji
miasta Warszawy, nauczyciele
placówek specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych,
pracownicy i wolontariusze
organizacji
pozarządowych,
pracownicy naukowi i inne
osoby zainteresowane poruszanymi zagadnieniami. Ich udział
pozwolił zapoznać się z systemami wsparcia takich dzieci
w różnych krajach, dobrymi
praktykami oraz rozwiać pojawiające się wątpliwości.
Prelegenci z Polski, Rosji,
Ukrainy, Czeczenii, Tadżykistanu oraz USA poruszali
tematy edukacyjne, łącząc je
z historiami z życia wziętymi. Jedna z prelegentek, dr
Krystyna Starczewska – wieloletnia polonistka, filozofka
i pedagog, mówiła m.in.: „Jest
strasznie ważne aby znajdować
takie pola współpracy dzieci
polskich z dziećmi cudzoziemskimi, tak żeby było widać że
tworzymy wspólnotę niezależną
od pochodzenia…, żeby przeciwstawić się ale w mądry sposób, takiej nagonce na określone grupy... Każdego człowieka

należy szanować niezależnie
jakiego jest pochodzenia”.
Od 2015 roku 65 milionów
ludzi na świecie pozostawiło
swoje domy, by uciec przed
konfliktem zbrojnym, prześladowaniami, efektami katastrof naturalnych lub by
szukać lepszych warunków do
życia. Wśród tych osób znajdują się dzieci ze specjalnymi
potrzebami
edukacyjnymi.
W nowym miejscu życia muszą odnaleźć się edukacyjnie,

Prelegentka – dr Krystyna Starczewska.

bytowo, językowo oraz kulturowo.
DANUTA BOGUCKA
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o wielu latach bezowocnej
debaty na temat działalności punktów franczyzowych w Polsce, w końcu pojawił
się projekt ustawy, który regulować ma pracę tysięcy sklepów,
takich jak chociażby Żabka.
Pod koniec ubiegłego roku Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
przygotował, na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości, raport
„Faktyczna nierówność stron
umowy franczyzy w Polsce”, który miał stać się przyczynkiem do
wprowadzenia zmian prawnych,
regulujących rynek franczyzy
w Polsce. Autor raportu, dr hab.,
prof. Uniwersytetu Opolskiego,
Rafał Adamus, przeanalizował
aktualne przepisy, a także orzecznictwo sądowe. Przyjrzał się
również dysfunkcjom występującym niekiedy na rynku, takim
jak np. nierzetelne informowanie

poradnik

sprzedawcy

A

nalitycy trendów straszą, że w dobie przepływu towarów za pośrednictwem internetu, zawód
sprzedawcy będzie zanikał. Doradztwem sprzedażowym może
się zająć sztuczna inteligencja,
otwarciem sklepu i „skasowaniem” należności za produkty
– aplikacja na smartfon. Niektórym analitykom nie umyka
jednak coś ważnego - emocje.
Sklepy, w których zakupy od
A do Z da się zrobić jedynie z telefonem w ręce, pod okiem licznych kamer, już istnieją, także
tu, w Warszawie. Póki co, jest to
duży eksperyment i rodzaj ciekawostki. Wielbiciele technicznych nowinek chcą natychmiast
sprawdzić, jak to jest znaleźć się
w środku takiego powiększonego automatu z kawą lub batoni-

Biblioteczka
handlowca

C

zy jest ktoś kto nie zadał
sobie nigdy takiego pytania? Niektórzy znaleźli
dobrą odpowiedź, inni gorszą,
jeszcze inni nadal szukają. Tym
ostatnim w sukurs idzie Jeffrey J.
Fox oferując swą książkę pt. „Jak
zarobić duże pieniądze w swojej
firmie”. Autor jest absolwentem
Trinity College w Hartford i studiów MBA w Harvard Business
School oraz zajmował się marketingiem konsumenckim i przemysłowym. Jest laureatem nagród
amerykańskich organizacji marketingowych.

Książka liczy zaledwie 130
stron, a pomieszczono na nich
aż 49 rozdziałów. Każdy traktuje
o innym aspekcie wiodącego tematu, jak więc widać informacja
jest nam podana w sposób niezwykle skondensowany, a przy
tym logiczny i chronologiczny.
Zaczynamy od uświadomienia, że
na całym świecie pieniądze rodzą
się w małych firmach. 5 procent
amerykańskich podatników płaci
51 procent całego podatku docho-

         

o ofercie franczyzowej, ukryte
opłaty czy brak możliwości rozwiązania umowy franczyzy przed
upływem określonego czasu pod
groźbą drastycznych kar.
W kolejnym kroku dr Adamus
opracował projekt ustawy dotyczącej franczyzy, który w tym
roku trafił do Instytutu Wymiaru

zbiorowych interesów franczyzobiorców. Zgodnie z dokumentem,
franczyzodawcy musieliby przed
zawarciem umowy franczyzy
przedstawiać
zainteresowanym
ich konceptem tzw. prospekt informacyjny. Dokument miałby
zawierać dane o warunkach partnerstwa (m.in. podstawowe dane
o sieci, informacje o sprawach są-

Regulacja franczyzy

Sprawiedliwości a następnie do
Ministerstwa Sprawiedliwości.
W połowie czerwca br. resort
udostępnił przygotowaną publikację. Ustawa miałaby wynosić
38 stron.

dowych, wynagrodzeniu, prawach
i obowiązkach, karach umownych,
okresach wypowiedzenia, sprawozdania finansowe, a także kopię
umowy franczyzowej).
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na czas określony może być rozwiązana przed upływem terminu
jej obowiązywania tylko w sytuacjach wyjątkowych”.

uregulowania franczyzy w handlu jest jednak bardzo ważna, bo
dotyczy tysięcy przedsiębiorców
i ich pracowników.

Projekt ustawy wprowadza
także katalog praktyk naruszających zbiorowe interesy franczyzobiorców. Wszelkimi tego typu
sprawami miałby się zajmować
UOKiK. Zgodnie z projektem
ustawy, karane byłyby wszelkie nielegalne praktyki, za które
uznano: naruszanie obowiązku
udzielania
franczyzobiorcom
rzetelnej, odpowiednio zweryfikowanej, prawdziwej i pełnej informacji o warunkach przystąpienia do danej sieci franczyzowej.
Nielegalną praktyką byłoby także
zastrzeganie kar umownych, odstępnego i innych podobnych ryczałtowo liczonych obciążeń dla
franczyzobiorców.

Z danych PwC wynika, że
w Polsce działa ponad 80 tys.
punktów franczyzowych. Debata
nad specjalną ustawą powracała regularnie przez kilka ostatnich lat, zarówno w Polsce, jak
i w wielu innych krajach. Zwykle
działo się to przy okazji nagłośnienia w mediach sprawy długów byłych franczyzobiorców
lub ajentów - wobec ZUS, skarbówki, lub centrali sieci handlowej. Dotychczas jednak obyło się
bez daleko idących interwencji
legislacyjnych.

W projekcie ustawy określone
zostały zasady zawierania umowy
franczyzy, obowiązki informacyjne organizatora sieci franczyzowej - przed zawarciem umowy.
Opisano także prawa i obowiązki stron w umowie franczyzy.
Wprowadzono zasady ochrony

Jeśli chodzi o kwestie rozwiązania umowy franczyzowej, to
autor proponuje następujący zapis: „Umowa franczyzy może
zostać zawarta na czas nieoznaczony albo oznaczony. Umowa
może zostać zawarta na – w zasadzie dowolny – zamknięty okres
czasu. Umowa franczyzy zawarta

kami. Inni od razu komentują,
że nic nie zastąpi im kontaktu
z żywym sprzedawcą. Niejeden
zaznacza, że poranna wizyta
w sąsiednim sklepie po pieczywo i coś do niego, nastraja ich
pozytywnie na cały dzień i pełni
podobną funkcję, jak kubek dobrej kawy.

Każdy z nas zna rozczarowaną
minę klienta, który trafił na moment, gdy zabrakło jego ulubionych bułek lub wędliny. I każdy
widział satysfakcję, gdy ten produkt był dostępny i w oczach nabywczyni lub nabywcy było już
niemal widać radość z uczty, jaka
wkrótce nastąpi. W swojej pracy

oczekują coraz bardziej rozwiniętej obsługi okołosprzedażowej:
porad, przepisów, wskazówek,
pomocy w rozwiązywaniu problemów z zakupionym towarem.
Nietrudno zgadnąć, że sztuczna
inteligencja nie potrafi zastąpić
w tej dziedzinie człowieka, nawet
w drobnym ułamku nie odczytuje

mamy realny wpływ na tę atmosferę, kształtujemy ją – zagadując,
polecając równie smakowity zamiennik, życząc smacznego, zapraszając ponownie za moment,
kiedy wiemy, że pożądana rzecz
będzie już możliwa do „upolowania”.
Te umiejętności: wysoka komunikatywność, znajomość produktów i zdolność do żywego
oraz ciekawego mówienia o nich,
będą w handlu przyszłości cenione najwyżej, bo też klienci

tak sprawnie ludzkich nastrojów
i nie odpowiada na nie, mimo
że systematycznie uczy się pod
okiem badaczy.

klienta, zdobywanie klienta
i wreszcie zatrzymanie klienta.
Chcąc to osiągnąć każdy musi
uświadomić sobie, że jego firma
istnieje tylko z trzech powodów:
po pierwsze - żeby rozwiązywać
problemy klienta, po drugie –
żeby poprawić samopoczucie
klienta, po trzecie zaś – żeby załatwić i jedno i drugie.

żeby ich mieć i zapłać im tyle, na
ile tylko cię stać. Jeśli chce się
sukcesu trzeba czasem zacisnąć
pasa. Na frykasy przyjdzie pora
później.

Choć analitycy podkreślają, że
samoobsługowe sklepy nie zdominują rynku ani za rok, ani za
pięć lat, to jednak sprzedaż będzie się nieuchronnie kierowała
w stronę automatyzacji. Już teraz
przecież na naszych oczach do
lamusa odchodzą tradycyjne pieniądze, zastępowane kartami i dotykową płatnością. A co będzie ze
sprzedawcami?
„Węszyciele” trendów rozumieją, że sprzedaż to nie tylko podanie przedmiotu z półki i zapłata
za niego. Cały ten proces odbywa się w atmosferze przesyconej
emocjami wszelkiego rodzaju.
dowego w USA, a spośród nich
65 procent to właściciela małych
firm.
Czy przy takiej ilości małych
firm warto startować ze swoją?
Jak najbardziej, tylko nie wolno
dać się uwieść hasłu, że „to już
było”. Taka uwaga to wielka nieprawda i morderca pomysłów.

Sprzedawca przyszłości

Jak zarobić dużo

W końcu aukcje są stare jak
świat, ale eBay zbudowało wielki
biznes wprowadzając je do Internetu. Więc jeśli zbierasz się do
założenia własnego interesu miej
oczy i uszy otwarte. Wokół prawdopodobnie aż roi się od zarzuconych pomysłów, z których może
urodzić się wspaniałe przedsięwzięcie.

Czy właściciel firmy powinien
być posiadaczem. Oczywiście,
że tak. Nie znaczy to jednak –
przekonuje Fox - że ma posiadać pieniądze. Musi natomiast
posiadać klienta. Jego trzy podstawowe zasady to posiadanie

Sieci franczyzowe w Polsce
rozwijają się korzystając z zasady
swobody umów i konstytucyjnej
zasady wolności działalności gospodarczej. Kwestia ustawowego

Trzeba przy tym pamiętać,
że jakość wcale nie jest priorytetem. Zadanie numer jeden to
sprzedaż. Jakość określa klient,
a nie sprzedawca. Jeśli nie sprzedajesz, to twoja firma wraz ze
swoją jakością umiera. Do dobrej sprzedaży potrzebny jest dobry sprzedawca. Jeżeli nie jesteś
właśnie kimś takim, koniecznie
zatrudnij kogoś właściwego.
Najlepiej człowieka z gatunku
tych, co potrafi sprzedać dom zanim go wybudujesz. Funduj steki, sam jedz hot dogi. Znaczy to
tylko tyle, że jeśli potrzebujesz
do sukcesu dobrych pracowników, to zatrudniaj najlepszych

Tymczasem coraz większe
rzesze ludzi dosłownie chorują
z braku kontaktu z drugim człowiekiem. Co wyda się nieprawdopodobne osobie otoczonej
dużą rodziną, zorientowanej, co
słychać u tego lub owego kuzyna, czy to za granicą, czy na wsi,
jest już faktem w metropoliach,

Czas na umiejętne określenie
ceny sprzedawanego produktu.
Można podpatrywać konkurencję, wyliczać roboczogodziny,
koszt materiałów, zwiększać
marżę. Wszystkim tym metodom
brak jednak podstawowego pytania – ile tak naprawdę dany towar
wart jest dla klienta. Ustawianie
ceny według wartości dla klienta
oznacza, że odzwierciedla ona
korzyści jakie wyrób czy usługa
przyniesie klientowi. I tu trzeba
mieć rozeznanie w potrzebach
nabywcy. Łatwiej je zdobyć gdy
się wie, że klient tak naprawdę
nie kupuje wyrobu. On kupuje
korzyści, które odnosi z użycia
produktu czy usługi. Nikt nie
marzy o posiadaniu uszczelki do
silnika samochodowego, każdy
chce spokojnie i komfortowo
podróżować. Nikt nie skupia się
na posiadaniu kołdry, każdy chce
spać w cieple.
Pełnego katalogu porad pana
Foxa nie mogę tu przedstawić

Warto jeszcze przypomnieć, że
w modelu franczyzowym prowadzone są sklepy spożywcze pod
wieloma szyldami: Żabka, Carrefour Express, Spar, Delikatesy
Centrum, Abc, Lewiatan, Nasz
Sklep, Livio, Odido i wiele, wiele
innych.
MATEUSZ DAMOŃSKI
mimo ogromnego zagęszczenia ludności, jednocześnie pozbawionej więzi. Lekarze znają
przypadki chorób skórnych, które
mimo licznych badań nie znajdują wyjaśnienia ani w alergii, ani
w zakażeniu pasożytami. Dopiero w gabinecie psychoterapeuty
może się okazać, że w taki sposób
ciało pacjenta okazuje wieloletni i przedawniony brak... dotyku! Wyliczono, że do jako-takiej
równowagi potrzeba człowiekowi dwóch przytuleń dziennie, do
zdrowia ośmiu, do szczęścia zaś
dwunastu.
I choć przytulanie to przecież
nie nasza – sprzedawców rola,
to przykład ten nieźle obrazuje,
co będzie najcenniejszą walutą
w bardzo stechnicyzowanej przyszłości – kontakty międzyludzkie.
Kto chce i umie je pielęgnować,
zawsze znajdzie dla siebie miejsce na rynku pracy.
MONIKA KARPOWICZ

choć są wśród nich tak intrygujące kwestie jak wyjaśnienie dlaczego wybieranie pcheł nie hańbi
i czemu warto zatrudniać byłych
gazeciarzy. Zaręczam jednak, że
warto je poznać, bo całość, jak to
u tego autora we zwyczaju, napisana jest językiem żywym i wartkim i okraszona licznymi anegdotycznymi przykładami.
JAROSŁAW ŻUKOWICZ
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smaki Życia

B

yła sobie raz dziewczynka. I była bardzo ciekawa świata. Mieszkała
z rodzicami, którzy ją bardzo
kochali i nie pozwalali za
daleko chodzić, bo bali się
o nią. Ale pewnego razu poszła z piłką bawić się nieco
dalej od domu wśród drzew.
No i piłka poleciała za daleko i dziewczynka długo
szukała jej w krzakach wokół
drzew.
Aż nagle znalazł ją przypadkowo młody marynarz,
który tamtędy przechodził.
Z życzliwym śmiechem podał jej piłkę, zachwycony
wdzięcznie skaczącą dziewczynką. Ją też zaciekawił ten
postawny, opalony marynarz,
w koszulce w granatowe paski. Zapytała - skąd jesteś?
I wtedy opowiedział jej historię ostatniego rejsu, której słuchała z otwartą buzią.
Ale
niedługo
zaniepokojeni rodzice znaleźli ją
i z wielkim wyrzutem zabrali
od marynarza. Zakazali rozmów z nieznajomymi. Dziewczynka przytaknęła, ale po
cichu pomyślała, że znowu
będzie tu przychodzić. I tak
przez kilka lat potajemnie
spotykała tu niekiedy tego
marynarza, z którym wesoło
rozmawiała, gdy miała trochę
więcej lat.
Jednak po pewnym czasie,
gdy była prawie dorosłą pan-

ną, marynarz przestał tu bywać. Pewnie pływał w długich
rejsach. Ona wyszła za mąż za
jakiegoś bogatego kawalera
z sąsiedztwa, potem urodziła
dwoje dzieci i zajmowała się
trochę domem, a trochę pracowała w pobliskim biurze,
bo wcześniej skończyła kursy
księgowości.
Obojgu brakowało tych spotkań. Ona lubiła go słuchać,

Bajka
z radością dzieliła jego zachwyty nad piękną, rozmaitą
przyrodą, ślicznymi zaułkami miast i spotykanymi
w różnych krajach ciekawymi
ludźmi. On lubił, kiedy go
słuchała, reagując niemal na
każde słowo, kiedy skupiała
uwagę na jego mimice, kiedy
się wdzięcznie uśmiechała.
Minęło wiele lat i pewnego dnia, kiedy pod drzewa
przyszła na ławkę ze swoją
dorastającą córką, nagle spotkała tego dawnego marynarza. Zmienił się, bo zapuścił
brodę, teraz nieco szpakowatą, zaokrąglił się, ale poznał
ją, bo się niewiele zmieniła.
Wciąż była zgrabną, ciepłą
szatynką o wdzięcznych ruchach i z naturalnym uśmiechem na twarzy. Usiedli na

ławce i opowiadali o swych
losach.
Ona nie była szczęśliwa
w związku, bo mąż nie był nigdy czuły i lubił często znikać w barze z kolegami. A on
po dwóch nieudanych małżeństwach i wojażach w świecie, kupił sobie z oszczędności dom w okolicy i osiadł
tam na stałe. Zarabiał jako
doświadczony marynarz, nawigator, już na lądzie w biurze armatora.
Minęły dwa lata, kiedy ona
rozstała się z mężem, wydała
córkę za mąż, a syn wyjechał
do pracy w innym kraju. Spotykali się czasem z marynarzem i znowu słuchała z zapartym tchem jego opowieści.
Teraz i on słuchał uważnie
o jej codziennych i dawnych
przeżyciach.
Zaprzyjaźnili się mocniej,
ona mu przynosiła jakieś dania obiadowe i smakołyki,
a on jej dawał małe prezenty
i kwiaty. Często całowali się
delikatnie na pożegnanie,
albo ot tak, bez żadnej specjalnej okazji.
Teraz widać ich na jego tarasie, jak długo siedzą spokojnie, w ciszy, przytuleni
i popijają wieczorną herbatę, a może i egzotyczne wino,
w promieniach zachodzącego
słońca…
DERWISZ

Baran 21.III-20.IV

Warto, a wręcz należy ,skupić się na sprawach niezałatwionych to tej pory. Istniejąca sytuacja nie sprzyjała
podjęciu skutecznych działań.

Byk 21.IV-21.V

Popełnione błędy trzeba
przemyśleć i przeprowadzić
ich korektę. Dobrze byłoby
zorganizować wspólny wyjazd, wtedy dojść do porozumienia.
Bliźnięta 22.V-21.VI
Nie ma co liczyć na pomoc
innych .Weź sprawy w swoje
ręce. Nie powoduj zaognienia sytuacji, jeśli możesz
pójść na kompromis.
Rak 22.VI-22.VII
Nie szukaj problemów tam
gdzie ich nie ma. Ogarną cię
skrajne nastroje z którymi
będą miały związek nie zawsze racjonalne wydatki.
Lew 23.VII-22.VIII
Pracuj nad tym, aby udało się wrócić tobie i twoim
bliskim do normalności.
Korzystaj z lipcowej aury,
bo nigdy nie wiadomo kiedy może się
zmienić.
Panna 23.VIII-22.IX
Nie oszczędzaj wolnych
chwil na rekreacyjne zajęcia. Spacery dłuższe, ale
nie wymagające nadmiernego wysiłku wzmocnią cię.

Waga 23.IX– 23.X

Obcowanie z przyrodą, o ile
pogoda na to pozwoli, wyzwoli w tobie nowe chęci do
podejmowania nawet trudnych decyzji.
Skorpion 24.X-22.XI
Nieposkromionych myśli
staraj się nie wypowiadać.
Zostaw je dla siebie. Zdecydowanie poprawiaj swoją
kondycję na spacerach lub obierając
inne formy aktywności .
Strzelec 3.XI.-23.XII
Należy zrezygnować z bycia
kryształowym. Wszystko
może się zdarzyć i trzeba
i na to też trzeba być przygotowanym.
Koziorożec 24.XII-20.I
Zmienne sytuacje i nie zawsze takie jakich oczekujesz, mogą być dla ciebie
denerwujące. Zastanów się
i wyciągnij wnioski.
Wodnik 21.I-20.II
Zaplanowane rodzinne uroczystości mogą mieć nieco
zmodyfikowany przebieg.
Mimo to trzeba się do nich
przygotować.

Ryby 21.II-20.III

Plany urlopowe dostosuj
do swoich potrzeb. Warto
odpocząć zarówno od obowiązków związanych z pracą, jak i od tych codziennych. 
JJ.

z hasłem
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L

ato to czas słodkich i soczystych owoców, jak
również tych kwaskowatych i mocno wyrazistych w smaku. Czerpmy radość z letniej obfitości owocowych plonów, wykorzystując je w naszej
kuchni.

Letnie
słodkości

Sernik na zimno z truskawkami

● 25 g masła ● 10 dag herbatników
● 20 dag truskawek ● 3 płaty żelatyny ● 200 g śmietany kremówki ● 200
g mascarpone ● ¾ szklanki cukru ●
1 łyżka soku z cytryny ● skórka starta z ½ cytryny ● łyżka cukru pudru ●
listki mięty do dekoracji
Ciastka pokruszyć i wymieszać
z roztopionym masłem. Masę włożyć do posmarowanej olejem formy o średnicy 18 cm. Docisnąć równo,
by powstał spód ciasta. Wstawić na pół godziny do lodówki. Żelatynę namoczyć w zimnej wodzie. Mascarpone z cukrem ubić za pomocą robota kuchennego na
puszysty krem. Dodać sok i skórkę z cytryny. Żelatynę
odcisnąć i roztopić w rondelku, dodać 3 łyżki kremu
i wymieszać. Przełożyć do pozostałego kremu i wymieszać. Ubić śmietanę kremówkę i połączyć z kremem. Część umytych i obranych z szypułek truskawek
dodać do kremu. Nałożyć masę do formy, wyrównać.
Wstawić na 2 godziny do lodówki. Po godzinie udekorować pozostałymi truskawkami. Przed podaniem
oprószyć cukrem pudrem i udekorować listkami mięty.

Czarny Las

SPOŁEMOWIEC WARSZAWSKI nr 7 (653)

Składniki na ciasto: ● 180 g masła ● 300 g gorzkiej czekolady ● 3
jajka● 1 opakowanie cukru waniliowego ● 220 g cukru ● 100 g mąki
pszennej ● ½ łyżeczki do pieczenia
Składniki dodatkowe: ● 250 g serka mascarpone ● 500 ml śmietanki
kremówki 30% ● 3 łyżki cukru ● 2 łyżeczki żelatyny
● 1 kg wydrylowanych wiśni ● 2 galaretki wiśniowe
W rondelku roztopić masło. Wsypać posiekaną
czekoladę i mieszać, aż czekolada się rozpuści. Do
jajek wsypać cukier i cukier wanilinowy, zmiksować.

Wlać ciepły sos czekoladowy, wymieszać. Na koniec
wsypać przesiane suche składniki, wymieszać. Formę
o wymiarach 33x32 cm wyłożyć papierem do pieczenia. Wlać ciasto. Piec 25 min. w temperaturze 180°C.
Wystudzić w uchylonym piekarniku. Żelatynę rozpuścić w niewielkiej ilości wrzącej wody. Do miski włożyć mascarpone, dodać śmietankę oraz cukier. Ubijać
mikserem aż do otrzymania gęstego kremu. Do lekko
ciepłej żelatyny dodać 3 łyżki kremu serowo-śmietanowego, wymieszać. Dodać do kremu i zmiksować,
by nie było grudek. Krem wyłożyć na wystudzone
ciasto. Wstawić do lodówki, by masa serowa stężała.
Galaretki rozpuść w 800 ml wrzącej wody. Na masie
serowej ułóż wiśnie, zalać tężejącą galaretką. Wstawić
do lodówki.

Deser

z owocami

● łyżeczka cukru pudru ● 100 ml
śmietanki 36 % ● 80 g ciasteczek ●
kilka sztuk bezików ● 100 g mascarpone ● owoce: jagody, truskawki,
borówki, malin, jeżyny
Przygotowanie bitej śmietany:
schłodzoną śmietankę ubić na najwyższych obrotach
i pod koniec dodać odrobinkę cukru pudru. Na sam koniec ubijania dodać mascarpone i ubijać na średnich
obrotach, tak by całość ładnie się połączyła. Umyć ulubione owoce. Większe owoce np. truskawki pokroić na
mniejsze kawałki. Rozdrobnić beziki i utrzeć na miazgę w moździerzu kruche ciasteczka. Do pucharków
dodawać: pokruszone ciasteczka, warstwę bitej śmietany, owoce, beziki, ponownie warstwę bitej śmietany,
owoce i beziki. Od razu podawać. 
Tartinka

Przysłowia lipcowe

 G
dy pająk w lipcu przychodzi to za

sobą deszcz przywodzi, gdy swą pajęczynę snuje, bliską burzę czuje.

 L
ipcowe upały, wrzesień doskonały.
 G
dy lipiec z deszczem, zima będzie

z wiatrem.

 K
iedy lipiec daje deszcze, długie lato

będzie jeszcze.

 M
iesiąc lipiec musi przypiec i ostatki

mąki wypiec.
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Wszystkie litery ponumerowane
w prawym dolnym rogu napisane w kolejności od 1–32 utworzą hasło.
Poziomo: 1) jest nim aloes, 5) drożdżowy, pulchny placek z kawałkami
np. jabłka, 8) z drzewami, kwiatami,
warzywami, 9) organizmy żyjące tylko
w czystej, chłodnej wodzie z dużą ilością tlenu, 10) magazyn zbożowy, 11)
imię prezydenta Regana, 13) w strukturze przedsiębiorstwa, 16) letnie lub zimowe uczniów, 20) eksces, 23) tworzywo ceramiczne produkowane w postaci
cegieł, płytek, bruku, 24) wycofanie się
z zawodów, przyznanie zwycięstwa
przeciwnikowi, 25) rodzaj tkaniny, 26)
państwo na Bliskim Wschodzie, 27) potocznie o nawyku, zwykle szkodliwym.
Pionowo: 1) na nim filiżanka, 2)
słodkie karmelowe pralinki, 3) Sara,
szwedzka pisarka 1923–2004, 4) rodzaj gleby w Azji Środkowej, na której
nic nie rośnie, 5) prawidłowa nazwa wirnik, 6) +ka to wędrowny ptak wodny, 7) zagrał młodego akowca w filmie
„Popiół i diament” Andrzeja Wajdy,
12) imię męskie pochodzenia skandy-
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nawskiego, 14) przyrząd biurowy, 15)
niegdyś polowanie, 17) policyjny pojazd, 18) umieszczane na dachach budynków, 19) można nią połączyć dwa
elementy, 21) nazwisko polskiej aktorki Poli, 22) pracuje w kuźni, 23) święta
księga Muzułmanów.
Karty pocztowe z dopiskiem Krzyżówka nr 7 prosimy przesłać na adres
redakcji do dnia 31 lipca 2021r.
Prawidłowe rozwiązanie będzie premiowane,w drodze losowania ,nagrodą
ufundowaną przez „Społem” Spółdzielczy Ośrodek Wypoczynkowy „Zorza”.
Rozwiązanie Krzyżówka nr 5/21
Poziomo:1) Napoleon, 5) Alinka, 8)
niania, 9) anewryzm,10) agenezja, 11)
arkady,13) resor, 16) sutek, 20) piwosz,
23) protetyk, 24) wojewoda, 25) statek,26) wiosna, 27) odbiorca.
Pionowo: 1) Nangal, 2) placetas,3)
leiser, 4) niala, 5) afera, 6) igrek,7)
kozodoje, 12) ryps, 14) Eskimosi, 15)
ryps,17) testator, 18) statki, 19) skikda,
21) Owens, 22) zgoda, 23) Prado.
HASŁO: TRZY DEKADY NA
RYNKU.
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