Sprawozdanie z działalności w roku 2015
I. Nazwa stowarzyszenia, jego siedziba i adres, data wpisu w Krajowym
Rejestrze Sądowym i numer KRS  wraz ze statystycznym numer identyfikacyjnym w
systemie REGON, dane dotyczące członków władz oraz określenie celów statutowych
Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Kooperatywa Spożywcza "Dobrze"
ul. Wilcza 29a
00544 Warszawa
NIP: 9512379042
REGON: 147191167
Członkowie Zarządu:
Nina Józefina Bąk
Justyna Szambelan
Ida Jabłońska (od lutego 2015 r.)
Adam Markuszewski (od lutego 2015 r.)
Dominika Potkańska (od lutego 2015 r.)
Marta Sykut (do lutego 2015 r.)
Magdalena Maria Trojanek (do lutego 2015 r.)
Ewa Łukasik (do lutego 2015 r.)
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
Ewa Kępińska (od lutego 2015 r.)
Jakub Rok
Dariusz Rybi
Szczegółowe cele Stowarzyszenia to:
a) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
b) wspieranie rozwoju zrównoważonego rolnictwa;
c) promocja spółdzielczości i ekonomii społecznej;
d) promocja i organizację wolontariatu;
e) promocja zdrowia;
f) popieranie inicjatyw i badań naukowych zmierzających do poprawy dobrostanu społecznego i stanu
środowiska naturalnego;
g) tworzenie i wdrażanie strategii, programów, projektów edukacyjnych i kulturalnych w myśl zasad

zrównoważonego rozwoju i edukacji globalnej;
h) ochrona praw człowieka oraz swobód obywatelskich, oraz wspieranie działań
wspomagających rozwój demokracji.

III. Zasady formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w działalności o skutkach
finansowych
IIIa. Zakres działań stowarzyszenia
Stowarzyszenie prowadząc swoją działalność realizuje swoje cele poprzez:
a) działalność artystyczną, edukacyjną i popularyzatorską w tym, organizację wydarzeń typu:
festiwale, seminaria, warsztaty, konferencje, targi, kursy, itp. a także działalność publicystyczną i
medialną;
b) prowadzenie niezarobkowej działalności wydawniczej i poligraficznej;
c) powoływanie punktów informacyjnych oraz ośrodków edukacyjnych;
d) niezarobkowe wytwarzanie, niezarobkową dystrybucję oraz prowadzenie niezarobkowych punktów
sprzedaży żywności lokalnej i ekologicznej;
e) propagowanie i organizowanie niezarobkowej eko i agroturystyki oraz rolnictwa zrównoważonego;
f) promowanie technik i nowych rozwiązań proekologicznych;
g) współpracę naukową i naukowotechniczną z ośrodkami w kraju i za granicą;
h) występowanie do właściwych w kompetencjach władz lokalnych, wojewódzkich i krajowych oraz
sądów z wnioskami o zastosowanie środków prowadzących do usunięcia zaistniałego zagrożenia
środowiska, zaniechania naruszania środowiska, przywrócenia stanu poprzedniego lub naprawy
zaistniałych szkód;
i) składanie organom administracji wniosków i zastrzeżeń do projektów planów zagospodarowania
przestrzennego i do decyzji administracyjnych mających wpływ na środowisko oraz opiniowanie
przedsięwzięć z punktu widzenia ich zgodności z interesami ochrony przyrody i zdrowia ludności;
j) rzecznictwo w zakresie realizacji celów statutowych wśród przedstawicieli władz ustawodawczych i
wykonawczych wszystkich szczebli;
k) współpracę z organizacjami pozarządowymi, administracją samorządową i rządową, instytucjami
naukowymi i gospodarczymi działającymi w dziedzinie ochrony środowiska i zrównoważonego
rozwoju w kraju i na arenie międzynarodowej.

IIIb. Opis działań stowarzyszenia

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W ROKU 2015
Wspólnie witaliśmy wiosnę podczas Balu Spółdzielczego! 
Dzięki uprzejmości Kolektywu
Syrena 21 marca 2015 roku w Cafe Bodzio zorganizowaliśmy benefitowy bal spółdzielczy, do udziału
w którym zaprosiliśmy członków i członkinie Kooperatywy i wszystkich sympatyków spółdzielczości.
Podczas balu obowiązywały, tradycyjnie już, stroje bardzo eleganckie.

Zastanawialiśmy się nad kierunkami rozwoju Kooperatywy podczas wyjazdu
„Marzenia i Plany”. Dwudniowy warsztat połączony z pobytem na leśnej działce był dla nas okazją
żeby zastanowić nad celami działania Kooperatywy oraz wartościami jakie chcemy w niej realizować.
Podczas wyjazdu sformułowaliśmy Manifest Wartości Kooperatywy. Przyjrzeliśmy się też różnym
działaniom, jakie chcielibyśmy podejmować i ustaliliśmy priorytetowe kierunki rozwoju. Dzięki temu
podczas kolejnych spotkań strategicznych wypracowaliśmy strukturę działań Kooperatywy  jej misję,
obszary działań i wskaźniki, które będą dla nas miernikami postępu.

Zostaliśmy nagrodzeni w konkursie „Trzeci Sektor” 2014! I to podwójnie. 
W

organizowanym przez Urząd Miasta Warszawy słynnym już konkursie S3KTOR dla najlepszej
warszawskiej inicjatywy pozarządowej wygraliśmy w kategorii interdyscyplinarnej, oraz, co cieszy
nas najbardziej, zdobyliśmy nagrodę mieszkańców! Gala wręczenia nagród odbyła się 12 czerwca
2015 roku w Służewskim Domu Kultury.

Pierwszego sierpnia świętowaliśmy pierwsze urodziny naszego sklepu! 
To był bardzo
intensywny i niesamowity rok! W trakcie tego czasu nasz sklep nieustannie się rozwijał,
nawiązywaliśmy relacje z nowymi dostawcami organicznej i niedrogiej żywności, powiększaliśmy
asortyment i cały czas doskonaliliśmy 
nasze metody pracy. Ale sklep był i zawsze będzie dla nas
czymś więcej niż punktem sprzedaży żywności. Poprzez różnego rodzaju działania społeczne i
edukacyjne wokół sklepu staraliśmy się wypełniać nasz najważniejszy cel, czyli tworzenie wspólnoty
ludzi opartą na demokracji, solidarności i zaufaniu. Pierwsze urodziny naszego sklepu świętowaliśmy
w gronie członków i członkiń, a także sympatyków i sympatyczek Kooperatywy, podczas
urodzinowego pikniku na Polach Mokotowskich.

Powołaliśmy Kolektyw Trenerski Lepiej. 
To pierwsza niezależna inicjatywa, która
„wypączkowała” z Kooperatywy. Celem Kolektywu jest wzrost wiedzy i rozwój nowych umiejętności
kolejnych osób, głównie z sektora obywatelskiego oraz sprzyjanie zmianie, która szanuje ludzi i
środowisko, buduje dbałość o dobro wspólne. Kolektyw będzie go realizować poprzez prowadzenie
warsztatów i spotkań dotyczących ekonomii dobra wspólnego, nowego przywództwa, nowego
podejścia do pracy ze społecznościami.

Podjęliśmy decyzję o otwarciu drugiego sklepu! 
Dlaczego zdecydowaliśmy się podjąć dalsze
kroki, żeby rozwinąć Kooperatywę? Po pierwsze oczywiście chęć szerzenia naszych wartości i
docierania z działaniami do większej liczby osób. Okazało się, że gdy Kooperatywa liczy 170 osób

nasz sklepik na Wilczej jest za mały, żebyśmy wszyscy mogli się nim kooperatywnie
zajmować, korzystać z niego wygodnie i tworzyć zwartą społeczność. Po drugie kwestia
stabilności, tzn. utrzymania tych działań w długim okresie. Żeby działać na długą metę,
przez kolejne lata, bez frustracji naszej i klientów potrzebujemy inwestycji w
systemy/usługi (np. wewnętrzna księgowość), a przede wszystkim w nasz zespół osób zatrudnionych.
Większa skala działania pozwala efektywniej wykorzystać niektóre zasoby.

OPIS DZIAŁAŃ W ROKU 2015
Stowarzyszenie Kooperatywa Spożywcza “Dobrze” działa na rzecz urzeczywistnienia sposobu
produkcji i dystrybucji żywności, którego nadrzędnym celem nie będą zyski, a jak najlepsze spełnianie
potrzeb konsumentów oraz producentów, określonych przez nich samych w demokratycznym
procesie. Działania w tym celu prowadzi w pięciu obszarach:

1. Dostępność
1.a. Sklep przy Wilczej 29a
Z początkiem sierpnia 2014 roku otworzyliśmy nasz sklepik przy Wilczej 29a. Rozwijając cały czas
działalność naszego sklepu urzeczywistniamy nasze postulaty dotyczące sprawiedliwego i
zrównoważonego ekologicznie systemu żywnościowego
. W naszym sklepie dostępna jest żywność,
w którą zaopatrujemy się bezpośrednio od zaufanych rolniczek i rolników lub z ekologicznych
hurtowni. Asortyment sklepu obejmuje przede wszystkim produkty nieprzetworzone, tj. świeże
warzywa, owoce, kasze, mąki, oleje. W ofercie mamy także nabiał, przetwory, kawę oraz prasę
dotyczącą ekologii i gotowania. Obecnie nasz sklep jest otwarty przez 6 dni w tygodniu i mogą w nim
zrobić zakupy nie tylko członkowie/inie Kooperatywy, ale także klienci/tki spoza Kooperatywy.
Członkowie mają możliwość nabywania produktów dostępnych w sklepie bez marży handlowej. W
ten sposób zapewniamy naszym członkom dostęp do żywności produkowanej zgodnie z naszymi
wartościami, a jednocześnie popularyzujemy te wartości wśród klientów zewnętrznych i
demonstrujemy, że alternatywa jest możliwa.
Po roku działania współpracujemy bezpośrednio z około 20 dostawcami. W lecie mamy ok. 10 dostaw
świeżych, lokalnych warzyw i owoców tygodniowo. 
Nasza Kooperatywa zrzeszała pod koniec
2015 roku 146 członków i członkiń rzeczywistych, w tym 113 kobiet i 53 członków
wspierających, w tym 20 kobiet. Wszyscy członkowie i członkinie w każdym miesiącu p
rzeznaczali
swoje min. 3h na pracę społeczną na rzecz Kooperatywy. Członkowie płacili także składki w
wysokości 25 zł miesięcznie. To pozwala nam tworzyć angażującą i stabilną ekonomicznie
organizację, a członkom i członkiniom cieszyć się dostępem do wysokiej jakości żywności po cenach
(niemal) producenckich.
Budujemy wspólnotę i ożywiamy autentyczną spółdzielczość
. Cały dochód wygenerowany przez
sklep przeznaczamy na rozwój Kooperatywy.

Już w 2014 r. zaczęliśmy zatrudniać pierwsze osoby odpowiedzialne za kluczowe
aspekty działania sklepu (stanowisko dot. zamówień, stanowisko dot. partnerstw
instytucjonalnych oraz dwóch koordynatorek sklepu). Wraz z rozwojem sklepu pojawiła się
potrzeba opłacania także pracy osób na stanowisku ds. koordynacji dyżurów oraz na stanowisku ds.
finansowoadministracyjnych. Uzgodniliśmy, że obszary działań są dla nas priorytetowe i dlatego też
postanowiliśmy o rezygnacji ze stanowiska dot. partnerstw instytucjonalnych
. 
Wszystkie decyzje
dotyczące struktury zatrudnienia oraz warunków płacowych podejmowaliśmy wspólnie podczas
spotkań finansowych otwartych dla wszystkich członków i członkiń Kooperatywy.
Bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu sklepu pełnią Rotacyjni Koordynatorzy Dnia (RKD).
RKD to członkowie oraz członkinie Kooperatywy, które pracują na kasie i zawiadują sklepem w
czasie swoich dyżurów (we współpracy z osobą koordynującą całościowo pracę sklepu). Dzięki nim
sklep może być otwarty 6 dni w tygodniu. RKD pracują w sklepie 13 razy w miesiącu przez 45
godzin i w ten sposób odrabiają swój dyżur. Pod koniec roku do grupy RKD należało 12 osób. Na
Walnym Zgromadzeniu Kooperatywy w czerwcu zgodziliśmy się na wynagradzanie RKD za ich pracę
w postaci kwotowej bonifikaty na zakupy.
W marcu wprowadziliśmy do sprzedaży bony okolicznościowe, a grudniu po raz drugi także bony
świąteczne, żeby zwiększyć obroty sklepu i umożliwić zakup “odpowiedzialnego” prezentu
gwiazdkowego.
8 marca otworzyliśmy nasz sklep z myślą o uczestnikach i uczestniczkach tegorocznej Manify, którzy
przeszli ulicą Wilczą. Na specjalne hasło zmieli zniżkę na zakupy.
W lipcu 2015 roku wydłużyliśmy godziny funkcjonowania sklepu w soboty.
Ustaliliśmy zniżki dla partnerów instytucjonalnych w zależności wielkości kwoty wydanej na zakupy.
Zniżki wynoszą od 5 do 10% wartości zakupów.
Każdy członek i członkini Kooperatywy ma możliwość zgłaszania produktu, który chciałaby zobaczyć
w sklepie dzięki wypracowanej przez grupę asortymentową procedurze zgłaszania produktu przez
członków/inie Kooperatywy.
W maju 2015 zespół grafików/czek zaczął pracować nad nowym przedstawieniem wizualnym
Kooperatywy. Prace zaowocowały nowym logiem, ulotkami i neonem DOBRZE, który pojawił się
nad wejściem do sklepu w grudniu 2015 r.
W maju uruchomiliśmy telefon do sklepu Kooperatywy dla osób, które chcą się dowiedzieć czy jakiś
produkt jest w sklepie.
Od listopada cennik produktów jest dostępny na stronie kooperatywy.
Z oferty sklepu w 2015 roku korzystały także następujące organizacje:
Grupa Zagranica
Instytut Globalnej Odpowiedzialności
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Fundacja Ef Kropka
Fundacja Akcja Demokracja
Spółdzielnia Socjalna Margines

Fundacja Mieszadło
Polska Akcja Humanitarna
Stowarzyszenie Jeden Świat
1.b. Decyzja o otwarciu nowego sklepu
14 listopada odbyło się spotkanie strategiczne podczas którego m.in. dyskutowaliśmy o naszych
oczekiwaniach odnośnie rozwoju lokalizacyjnego Kooperatywy. Warsztaty dotyczące tego tematu
pokazały, że oczekiwania członkiń i członków co do rozwoju Kooperatywy były bardzo różne i
miejscami sprzeczne. W wyniku dyskusji zgodziliśmy się, że drugi sklep powinien być większy i
usytuowany na głównym szlaku komunikacyjnym (czyli ogólnie w centrum). Co także istotne,
podjęliśmy także decyzję o tym, żeby nie rezygnować z prowadzenia sklepu na Wilczej. Podczas
spotkania ustaliliśmy, że powołana zostanie grupa robocza ds. lokalu, która zajmie się szukaniem
lokalizacji, kontaktem z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami, szacowaniem kosztów,
oszczędności i przychodów związanych z różnymi opcjami rozwoju.
Dlaczego zdecydowaliśmy się podjąć dalsze kroki, żeby rozwinąć Kooperatywę?
Po pierwsze oczywiście chęć szerzenia naszych wartości i docierania z działaniami do większej liczby
osób. Jest nas 170 osób! Nasz sklepik na Wilczej okazał się za mały, żebyśmy wszyscy mogli się nim
kooperatywnie zajmować, korzystać z niego wygodnie i tworzyć zwartą społeczność. Nadal jest
pytaniem, jaki przyjmiemy model żeby coraz większą liczbę osób zaangażować w działanie
kooperatywne i w społeczność (będziemy o tym dyskutować na specjalnych spotkaniach!). Ale na
pewno nie chcemy naszej inicjatywy zamykać, ograniczać dostępu nowym chętnym.
Po drugie kwestia stabilności, tzn. utrzymania tych działań w długim okresie. Żeby działać na długą
metę, przez kolejne lata, bez frustracji naszej i klientów potrzebujemy inwestycji w systemy/usługi
(np. wewnętrzna księgowość), a przede wszystkim w nasz zespół osób zatrudnionych. W
Kooperatywie jeszcze nikt nie pracuje na umowę o pracę ani na pełny etat. Jeśli rozłożymy pewne
konieczne zadania na kilka sklepów, to będzie można zapewnić kluczowym osobom uczciwe warunki
pracy w sposób gospodarny z punktu widzenia Kooperatywy.
W lutym 2015 roku 
dostaliśmy wstępną propozycję współpracy od Nowego Teatru, który urządzał swoją
siedzibę przy ul. Madalińskiego, na Mokotowie, żeby otworzyć tam filię naszego sklepu i zapewnić
program animacyjny dla lokalnej społeczności. Podjęliśmy chęć współpracy z Nowym Teatrem (oraz WKS
przy tworzeniu programu). Cały rok czekaliśmy na rozpoczęcie budowy pawilonu, w którym miał się
mieścić nasz mokotowski sklep. Niestety nie doczekaliśmy tego momentu.

2. Partnerstwo z rolnikami
2.a. Kooperatywa zorganizowała trzy wyjazdy z wizytą do naszych dostawców
, dzięki którym
mogliśmy zadzierżgnąć z nimi więzi osobistej sympatii oraz dowiedzieć się więcej, na czym polega
ich praca i jak uprawiane są produkty dostępne w naszym sklepie. W 2015 r. zostały zorganizowane
trzy wyjazdy:



23 maja 2015 r. wyjazd do gospodarstwa sadowniczego Zbigniewa Chajęckiego. Na
12ha w Magierowej Woli pod Warką pan Zbyszek uprawia jabłonie, grusze i
czereśnie i jest naszym głównym dostawcą tych owoców. Podczas wycieczki
dowiedzieliśmy się o historii gospodarstwa, a przede wszystkim o bardzo interesującym
procesie przechodzenia z sadownictwa konwencjonalnego do sadownictwa opartego na
probiotechnologii. W wyjeździe wzięło udział 17 osób.



12 lipca 2015 r. wyjazd do gospodarstwa rolnego państwa Rutkowskich. Gospodarstwo to
mieści się pod Maciejowicami i regularnie dostarcza dla Kooperatywy duży asortyment
warzyw i ziół, również rzadko spotykanych odmian. Gospodarze oprowadzili nas po swoich
polach oraz szklarniach, opowiadając przy tym dużo i ciekawie o arkanach uprawy
ekologicznej. W wyjeździe wzięło udział 25 osób.



20 września 2015 r. wyjazd do gospodarstwa Tomasza Greli. Pan Tomasz przywiózł z
Holandii do Polski doświadczenie przy hodowli ekologicznych grzybów i założył w okolicach
Nałęczowa ekologiczną pieczarkarnię. Podczas wyjazdu poznaliśmy cykl produkcji pieczarki,
obejrzeliśmy budynki, instalacje i uprawy, a także dowiedzieliśmy się o różnicach w
ekologicznej i konwencjonalnej hodowli pieczarek. W wyjeździe wzięło udział 15 osób.

3. Edukacja
3.a. 
Zorganizowaliśmy IV Zjazd Kooperatyw Spożywczych. 
Tematem przewodnim Zjazdu,
który zorganizowaliśmy w dniach 1011.10.2015, była Ekonomia Dobra Wspólnego. Zjazd był
miejscem do spotkania i dyskusji nie tylko dla członków i członkiń kooperatyw spożywczych z całej
Polski, ale także osób oraz 
grup formalnych i nieformalnych działających w obszarze ekonomii
solidarnościowej, demokracji bezpośredniej, edukacji krytycznej, czy walczących z wyzyskiem.
Program Zjazdu był wypełniony wykładami, warsztatami i dyskusjami panelowymi (link do strony
programu, na której jest dostępny cały program). Podczas dwóch dni zastanawialiśmy się m.in. 
jaką
rolę mogą pełnić kooperatywy (i nie tylko) w procesie budowy sprawiedliwej gospodarki i
wzmacnianiu relacji miastowieś, a także w jakiś sposób możemy rozpocząć budowę sieci, a następnie
ruchu społecznego Ekonomii Wspólnego Dobra. Tradycyjnie już, wieczorem zorganizowaliśmy Bal
Spółdzielczy, który był okazją do nawiązywania kontaktów i dyskusji. W Zjeździe uczestniczyło 150
aktywistów i aktywistek. Partnerem wspierającym wydarzenia był Instytut Globalnej
Odpowiedzialności oraz 
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. Za przygotowanie programu i
organizację całego wydarzenia odpowiedzialna była Grupa ds. Zjazdu. Dzięki nim Zjazd mógł być tak
inspirujący i udany!

3.b. Powołaliśmy Kolektyw Trenerski Lepiej. 
18 sierpnia zorganizowaliśmy spotkanie
strategiczne poświęcone nowej inicjatywie, która powstała na gruncie z Kooperatywy. Kolektyw
trenerski został założony przez Adama Markuszewskiego, Ninę J Bąk, Dominikę Potkańską i Wojtka
Mejora. Podczas spotkania członkowie i członkinie KT Lepiej przedstawili idee i założenia
funkcjonowania Kolektywu Lepiej, a także propozycje zasad współpracy Kooperatywy i Kolektywu.
Skąd pomysł na taką inicjatywę? Celem kolektywu jest wzrost wiedzy i rozwój nowych umiejętności
kolejnych osób, głównie z sektora obywatelskiego oraz sprzyjanie zmianie, która szanuje ludzi i
środowisko, buduje dbałość o dobro wspólne. Kolektyw będzie go realizować poprzez prowadzenie
warsztatów i spotkań dotyczących ekonomii dobra wspólnego, nowego przywództwa, nowego

podejścia do pracy ze społecznościami.. Podczas spotkania rozmawialiśmy także o
korzyściach, które mogłoby przynieść Kooperatywie powstanie Kolektywu takich jak
możliwość uczestniczenia członków w warsztatach i spotkaniach, promocja Kooperatywy w
nowych kręgach, a także promowanie idei kooperatyzmu, współpracy, spółdzielczości oraz
oddolnego organizowania się. Przez pierwszy rok funkcjonowania Kolektyw korzystałby z
osobowości prawnej Kooperatywy podczas starania się o dotacje.
Zgodnie z ustaleniami, dopiero po rozpoczęciu działań Lepiej opracowana zostanie deklaracja
współpracy między Kolektywem, a Kooperatywą. Wszystkie decyzje odnośnie zasad współpracy będą
podejmowane przez grupę koordynacyjną Kooperatywy. Więcej informacji na temat 
KT Lepiej
znajdują się na stronie internetowej Kolektywu.
3.c. Zorganizowaliśmy liczne warsztaty edukacyjne i pogadanki.
Spotkanie w ramach cyklu 
„Wartości nie tylko odżywcze” w formie kuchni społecznej
, czyli
dyskusji połączonych ze wspólnym gotowaniem i spożywaniem wegańskiego posiłku, zostało
zorganizowane przez Kooperatywę 24 stycznia 2015. Na organizację spotkań otrzymaliśmy dotację od
Instytutu Globalnej Odpowiedzialności. Spotkanie zatytułowane było „Nasiona, opryski i ich związek
z GMO” i poruszaliśmy na nim kwestię monopolizacji rynku nasion w Polsce i żywności przez firmy,
które produkują również nasiona GMO, oprysków, nawozów stosowanych przy wszystkiego rodzaju
uprawach – nie tylko GMO.
W lutym odwiedziła nasz sklep grupa 8 młodych osób z domów dziecka i rodzin zastępczych
,
szukających inspiracji do działań podejmowanych w dorosłym życiu. Były to osoby z Fundacji
Robinson Cruzoe.
W dniu 16 kwietnia w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży Nr 1 (ul. Wilcza 14 zorganizowaliśmy
spotkanie pt. „Jak zdrowo żywić dzieci?”
. Spotkanie poprowadziła Ewa PietkiewiczRok, lekarz
pediatra z ponad 30letnim doświadczeniem, autorka książki Miłość od poczęcia, członkini
Kooperatywy Spożywczej “Dobrze”.
Kooperatywa dzięki zaproszeniu Fundacji im. Heinricha Bölla wzięło udział w Pikniku
Naukowym 9 maja 2015 r. na Stadionie Narodowym
. Podczas pikniku opowiadaliśmy o sklepie
Kooperatywy Spożywczej “Dobrze”, a także rozpowszechnialiśmy materiały o kooperatywach
spożywczych, świadomej konsumpcji i problemach supermarketowej żywności,. Uczestnicy Pikniku
mogli wziąć udział w Quizie warzywnym oraz nauczyć się sadzić ekologiczne nasiona ziół i fasoli.
10 czerwca odbyło się 
spotkanie z aktywistami z Europy ŚrodkowoWschodniej, oprowadzanymi
po Warszawie przez Akademię Rozwoju Filantropii
.
13 czerwca robiliśmy 
warsztaty dla dzieci uczestniczących w programie edukacji globalnej,
prowadzonym przez Centrum im. Geremka
.
W lipcu odbyło się 
spotkanie z 14 osobami uczestniczącymi w projekcie Resilience Workcamp
,
które dowiadywały jak działa kooperatywa spożywcza.
21 czerwca Kooperatywa zrealizowała dla członków/iń 
warsztat “Commons – czy jest miejsce na
dobro wspólne w neoliberalnej gospodarce?” z pogadanką, grą symulacyjną, pracą w grupach i
dyskusją.
Członkini Kooperatywy w lipcu 2015 roku poprowadziła spotkanie 
"Uprawa permakulturowa na
emach. Zioła, warzywa, kwiaty oraz komposty w domu i na działce"
, a we wrześniu warsztat
praktyczny dotyczący przygotowania nasion pomidorów do siewu.

Zainaugurowaliśmy 
cykl spotkań dyskusyjnych i samokształceniowych "Kooperatyzm,
poziom ponadpodstawowy"
. 17 grudnia 2015 r. tematem spotkania była wydajność i
władza. Podczas spotkania zastanawialiśmy się czy przymus jest potrzebny, żeby wydajnie
pracować i czy wspólny cel wystarczy, żeby wydajnie pracować?
3.d.
Zorganizowaliśmy także spotkania nakierowane na wewnętrzny rozwój naszej organizacji

.
Warsztaty z podejścia Deep Democracy. 
25 maja odbył się pierwszy warsztat samokształcenia dot.
demokratycznego działania we wspólnocie. Podejmowaliśmy temat komunikacji w grupie oraz
kwestie rang grupowych oraz struktury władzy. Spotkanie prowadził Robert Palusiński z Fundacji
Deep Democracy. Drugi warsztat miał miejsce 21 czerwca. Po decyzji o zmianie osoby prowadzącej
Kasia Chmielewska znalazła nowego trenera, który 5 lipca i 9 sierpnia poprowadził spotkanie o
emocjach i lepszej komunikacji w kolektywie.
9 września odbyło się 
spotkanie z przedstawicielami Plunkett Foundation
,
brytyjskiej organizacji
zajmującej się wspieraniem kooperatyw w Wielkiej Brytanii i na całym świecie. 10 września
przeprowadzili oni dla nas 
warsztat pt. “Learning from the Great Coops” 
w którym pokazali jak
różne kooperatywy poradziły sobie z następującymi wyzwaniami: budowa społeczności, określenie
właściwej dla siebie skali (rozmiaru) i jak łączyć siły z innymi kooperatywami, aby osiągać większe
cele.

4. Demokracja
4.a. 19 lutego odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
,
na którym przyjęty został regulamin
w poprawionym brzmieniu i uchwała o składkach członkowskich zgodne z postanowieniami ze
spotkania strategicznego z 25 stycznia.
Zmieniony został także skład Zarządu, do którego w miejsce Ewy Łukasik, Magdy Trojanek i Marty
Sykut dołączyli Dominika Potkańska, Ida Jabłońska i Adam Markuszewski. Jednocześnie Ewa
Kępińska zastąpiła Adelę Krawczyk w Komisji Rewizyjnej.
4.b. 
28 czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia
. Podczas spotkania m.in.
przyjęliśmy roczne sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe za rok 2014, Przy tej okazji
dyskutowaliśmy o budżecie na kolejny rok (w tym o wynagrodzeniach RKD) oraz ramowym
programie działań do końca roku w oparciu o rezultaty spotkania "Marzenia i Plany" oraz Spotkania
Strategicznego 9 maja.
4.c. 
W 2015 r. odbyły się w sumie 4 
Spotkania Strategiczne w następujących terminach: 25 stycznia,
9 maja, 18 sierpnia oraz 14 listopada.
Tematy, które zostały poruszone na spotkaniach to:
 wysokość składki dla gospodarstw domowych
 strategia komunikacji wewnętrznej opracowana w konsekwencji ustaleń ze spotkania strategicznego
w listopadzie
 debata i ew. twórcze rozwinięcie manifestu wartości, które realizujemy w Kooperatywie
 dyskusja nt. wizji rozwoju Kooperatywy

 podsumowanie Zjazdu Kooperatyw
 rozmowa nt. "Oświadczenia o mowie nienawiści w kanałach komunikacji w
Kooperatywie"
 decyzja co do drugiego sklepu
 warunki pracownicze w Kooperatywie
 zatrudnienie osoby ds. wydarzeń
 plan wydarzeń na okres jesiennozimowy
4.d. 
Decyzje dotyczące bieżącego funkcjonowania podejmuje 
otwarta Grupa Koordynacyjna
,
której
spotkania odbywały się w 2015 r. co dwa tygodnie. Grupa Koordynacyjna jest otwarta, tzn. każdy
członek i członkini może wziąć udział w podejmowaniu decyzji na temat bieżącego funkcjonowania
Kooperatywy. Decyzje dotyczące kluczowych kwestii związanych z funkcjonowaniem Kooperatywy
podejmowane są podczas Walnych Zgromadzeń lub spotkań strategicznych, które odbywają się co
kilka miesięcy pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.
4.e. 
Wszyscy członkowie/inie mają równy głos przy podejmowaniu decyzji o rozwoju Kooperatywy
oraz sklepu. Kooperatywa zarządzana jest w oparciu o grupy robocze. Na koniec 2015 r. w ramach
Kooperatywy funkcjonowało 
kilka grup roboczych
: grupa asortymentowa, grupa medialna, grupa
finansowoadministracyjna, grupa edukacyjnoaktywistyczna, grupa integracyjna, 
grupa ds. zjazdu
oraz grupa ds. nowego lokalu. 
Grupy robocze powoływane są według zapotrzebowania, każdy członek
i członkini może wystąpić z propozycją stworzenia nowej grupy roboczej, która będzie odpowiadała
za dany obszar funkcjonowania kooperatywy, przykładowo w lutym zebrała się grupa przetwory.
4.f. 
Zastanawialiśmy się nad kierunkami rozwoju Kooperatywy podczas wyjazdu
„Marzenia i Plany”. 
W dniach 1719.04 w miejscowości Tartak Brzóski zorganizowaliśmy
warsztat strategiczny, w którym udział wzięło 20 członków Kooperatywy. Warsztat składał się z
trzech części:
(1) Aktualny obraz Kooperatywy  przyjrzeliśmy się, jakie wartości i potrzeby realizujemy poprzez
pracę w Kooperatywie i jakie problemy dostrzegamy w Kooperatywie aktualnie.
(2) Metodą World Cafe dyskutowaliśmy o tym, co jest celem Kooperatywy i jakie działania prowadzą
do tego celu. Podsumowanie tej sesji przerodziło się w długą, spontaniczną dyskusję o wartościach, w
toku której sformułowaliśmy Manifest Wartości Kooperatywy.
(3) Sporządziliśmy i spriorytetyzowaliśmy listę możliwych przyszłych działań Kooperatywy. Na
podstawie tej listy, priorytetów i wartości, wyznaczyliśmy najważniejsze obszary naszego działania.
Wyjazd miał też charakter integracyjny, dał nam czas na wspólne spacery po lesie i długie wieczorne
dyskusje.
4.g. Organizowaliśmy imprezy integracyjne dla naszych członków
, ponieważ wiemy że jest to
ważna część budowania społeczności. Imprezy integracyjne pomagają nam zaznajomić się i zbudować
więzi sympatii i zaufania, nieodzowne dla dobrego funkcjonowania organizacji. A także pozwalają
wypocząć i dobrze się bawić! 21 marca 2015 zorganizowaliśmy w Cafe Bodzio na powitanie wiosny
Bal Spółdzielczy. 1 sierpnia 2015 na Polach Mokotowskich świętowaliśmy 
wspólnie pierwsze
urodziny sklepu Kooperatywy. Był tort czekoladowy, bingo, frisbee i badminton. W styczniu odbyło
się spotkanie integracyjne, w lutym wieczór filmowy z poczęstunkiem. W grudniu w

zorganizowaliśmy imprezę integracyjną Mikołajki w Warsztacie. Były ciastka i herbata,
wymiana ubrań, zabawa i niespodziankowe, symboliczne prezenty.
4.h. 
Bardzo duży nacisk kładziemy na informowanie i zachęcanie do członkostwa w
Kooperatywie. W 2015 roku odbyło się 11 
spotkań dla osób, które chcą dołączyć do Kooperatywy
,
podczas których przedstawiciele i przedstawicielki Kooperatywy opowiadali o ideach i historii
powstania Kooperatywy, a także omawiali zasady członkostwa w Kooperatywie.
4.i. W styczniu 2015 roku został rozesłany pierwszy 
Kurier spółdzielczy
, od tego czasu rozsyłany
cotygodniowo. Celem jego utworzenia i dystrybucji było rozpowszechnienie najważniejszych
informacji z życia Kooperatywy i działania sklepu. W sumie w 2015 roku na skrzynki członków
trafiły 44 kuriery.
4.j. 
Od 15 maja zaczęliśmy organizować 
spotkania followup dla osób, które miesiąc wcześniej
przystąpiły do Kooperatywy
, żeby się lepiej poznać w ramach całego kolektywu, przerzucić mosty
między 'nowymi' i 'starymi' członkami/iniami (jeśli takowi/e istnieją), poznać aktualne zadania grup
roboczych i wdrożyć się w ważne sprawy Kooperatywne. Następnie rozpoczęliśmy rekrutację na
mentorów dla nowych osób.
4.k. Nowa strona internetowa Kooperatywy 
wystartowała w czerwcu 2015 roku. Prace nad nią
trwały od kilku miesięcy. Od tego momentu każdy członek i członkini Kooperatywy może mieć swoje
indywidualne konto. Strona zyskała też wersję angielską.

5. Rzecznictwo
5.a. Demonstrowaliśmy solidarność z rolnikami z Zielonego Miasteczka
. P
od koniec marca
w Zielonym Miasteczku pod Kancelarią Premiera, z protestującymi rolnikami i rolniczkami spotkała
się pierwsza zorganizowana grupa mieszkańców i mieszkanek Warszawy. Grupa naszych członkiń i
członków także wzięła udział w tym spotkaniu, aby dowiedzieć się z jakimi problemami mierzą się
mieszkańcy polskiej wsi. W celu wsparcia postulatów protestujących, Kooperatywa przyjęła apel o
solidarność z Protestem Rolników (treść apelu dostępna jest 
tu
)
. W apelu wskazujemy na konieczność
realizacji rolniczych postulatów: o zaprzestaniu wyprzedaży ziemi i uznania dzierżawy za
równoprawną formę rozdysponowania gruntów z zasobów Skarbu Państwa, o jak najszybszym
ułatwieniu handlu bezpośredniego produktami rolniczymi i o sprzeciwie wobec legalizacji upraw
GMO w Polsce.
5.b. 
Członkinie i członkowie angażowali się w promowanie idei kooperacji, zasad zrównoważonego
rolnictwa poprzez 
udział w licznych audycjach radiowych, telewizyjnych oraz udzielając
wywiadów prasowych 
(m.in. dla Gazety Wyborczej, portalu Gazeta.pl, portalu ngo.pl, Dziennika
Opinii, Zielonych Wiadomości, portalu Organiczni.eu, telewizji TVP1 czy też radia Tok.Fm). Pełna
lista odnośników do materiałów mediowych można znaleźć na naszej 
stronie
. W sierpniu 2015 r.
ruszył kanał Kooperatywy na YouTube.
5.c. 15 stycznia 2015 r. odbyło się drugie seminarium w ramach cyklu "Filozofia kooperatyzmu. Od
idei do praktyki" organizowanego przez Laboratorium Kooperacji. Kolektyw reprezentowała Justyna
Szambelan.
Nina Bąk była gościnią webinaru "Zdrowa żywność: Jak organizować lokalnie?" , który odbył się 24
czerwca. Organizatorem webinaru był Cohabitat. Według organizatorów wzięły w nim udział 674
osoby.

Do działań w ramach 
działalności odpłatnej
należy zaliczyć działania 1.a. Oraz 3.a.
Do działań w ramach 
działalności nieodpłatnej należy zaliczyć działania 1.b., 2.a., 3.b., 3.c., 3.d., 4.a.,
4.b., 4.c., 4.d., 4.e., 4.f., 4.g., 4.h., 4.i., 4.j., 4.k., 5.a., 5.b.

Zarząd spotykał się regularnie w ramach Grupy Koordynacyjnej, a wszelkie decyzje operacyjne były
podejmowane w drodze konsensualnej zgody w tym gronie otwartym dla wszystkich członków
Stowarzyszenia. Ograniczona liczba decyzji dotyczących formalnego funkcjonowania Stowarzyszenia
podjęta została bez angażowania Grupy Koordynacyjnej co odzwierciedla poniższa część
sprawozdania.
W 2015 r. odbyło się 15 spotkań Zarządu, oraz 1 spotkanie Komisji Rewizyjnej. Zarząd podjął
następujące uchwały
Uchwała Z/1/1/2015 o przyjęciu nowych członków
Uchwała Z/2/1/2015 o rozłożeniu składek członkowskich na raty dla niektórych członków
Uchwała Z/3/1/2015 o przyjęciu nowych członków
Uchwała Z/4/1/2015 o anulowaniu składki Tadeuszowi Baranowskiemu
Uchwała Z/5/1/2015 o skreśleniu z listy członków
Uchwała Z/1/2/2015 o przyjęciu nowych członków
Uchwała Z/2/2/2015 o przyznaniu Magdalenie Trojanek statusu członkini rzeczywistej
Uchwała Z/3/2/2015 o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgormadzenia
Uchwała Z/1/3/2015 o przyjęciu nowych członków
Uchwała Z/1/4/2015 o przyjęciu nowych członków
Uchwała Z/1/5/2015 o przyjęciu nowych członków
Uchwała Z/1/6/2015 o przyjęciu nowych członków
Uchwała Z/2/6/2015 o zgodzie na zawieszenie członkostwa Iwonie Bojadżijewie
Uchwała Z/1/7/2015 o przyjęciu nowych członków
Uchwała Z/2/7/2015 o rozłożeniu składek członkowskich na raty dla niektórych członków
Uchwała Z/1/8/2015 o przyjęciu nowych członków
Uchwała Z/2/8/2015 o zgodzie na zawieszenie członkostwa Milenie Kurpiewskiej
Uchwała Z/1/9/2015 o przyjęciu nowych członków
Uchwała Z/2/9/2015 o rozłożeniu składek członkowskich na raty dla Justyny Szemelak
Uchwała Z/3/9/2015 o anulowaniu składki Olivii Hermann
Uchwała Z/1/10/2015 o przyjęciu nowych członków
Uchwała Z/2/10/2015 o rozłożeniu składek członkowskich na raty dla Macieja Eichelbergera

Uchwała Z/1/11/2015 o przyjęciu nowych członków
Uchwała Z/2/11/2015 o rozłożeniu składek członkowskich na raty dla Katarzyny
Chmielewskiej
Uchwała Z/1/12/2015 o przyjęciu nowych członków

