Protokół z Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Kooperatywa Spożywcza „Dobrze” z dnia 15.04.2018

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 43 członkiń i członków rzeczywistych z prawem głosu, choć w
trakcie spotkania ta liczba ulegała zmianom. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Zgromadzenie rozpoczęło się od przywitania i przedstawienie się uczestników i uczestniczek Zgromadzenia.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.

Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania merytorycznego za rok 2017
Rozmowa nt. sytuacji lokalowej.
Przedstawienie sytuacji finansowej Kooperatywy.
Propozycją reformy struktury Kooperatywy (zastąpieniem grupy koordynacyjnej spotkaniami
Kolektywu).
5. Rozmowa o asortymencie - ocena pilotażowych zmian i przestawienie wyników ankiety.
6. Wolne wnioski.
Wybór prowadzącej/go zgromadzenia
Zgłoszone osoby: Nina Bąk - wybrana jednogłośnie.
Wybór protokolanta/tki: wybrano Lilianę Religę.
Jednomyślnie wybrano Ninę Bąk na przewodniczącą walnego zgromadzenia (kworum 40 osób).
1. Sprawozdanie merytoryczne – przedstawienie i przyjęcie
Sprawozdanie merytoryczne omówiła w imieniu Zarządu Niną Bąk.

Pełna treść prezentacji – rozesłanej do kolektywu w dn. 31.03.2017 - dostępna jest w załączeniu, niniejsze
sprawozdanie podsumowuje najważniejsze informacje. Nina Bąk przypomniała działalność
Stowarzyszenia w 2017 roku w 5 obszarach:
➢ Dostępność – rozszerzenie oferty wegańskiego nabiału, produktów bezglutenowych, kosmetyków i
detergentów; wprowadzenie Kart Seniora/ Seniorki; prowadzenie Funduszu Solidarnościowego;
zwiększenie zespołu pracowniczego z 8 do 13 osób; comiesięczne otwarte spotkania informacyjne.
➢ Partnerstwo – wizyta w gospodarstwie Piotra i Anny Krajewskich; aktywność w sieci Suwerenności
Żywnościowej, która zrzesza rolników i konsumentów dążących do ochrony rodzinnego i
tradycyjnego rolnictwa; regularna współpraca z Instytutem Globalnej Odpowiedzialności w
realizacji działań z obszaru suwerenności żywnościowej.
➢ Edukacja - spotkanie z rolnikami otwierające kampanię „Dlaczego nie kupuję w supermarkecie; cykl
spotkań „Lato w ogrodzie”; wystąpienie w filmie WWF „Energia odnowa”; całodzienny piknik i Bal
Spółdzielczości; udział w wydarzeniu „Dzień bez foliówek”, dorocznych Dniach Andersa; warsztat i
spotkanie dot. bananów Fair Trade; webinarium „Suwerenność Żywnościowa w teorii i praktyce”;
wspólne gotowanie i rozmowa o Kooperatywie w Bemowskim Centrum Kultury.
➢ Demokracja – cykliczne spotkania wszystkich pracowników (raz na miesiąc, w niedzielę) w celu
polepszenia przepływu informacji i rozwiązywania bieżących problemów; wprowadzenie procesu
rozbudowanej informacji zwrotnej i spotkań ewaluacyjnych; decyzja o wprowadzeniu podwyżki
wynagrodzeń; szerokie konsultacje dot. Kryteriów asortymentowych.
➢ Rzecznictwo - Kampanię edukacyjno-informacyjna „Dlaczego nie kupuję w supermarkecie?”, w
ramach kampanii stworzyliśmy portal informacyjny, broszurę, poprowadziliśmy spotkanie
dyskusyjne i współtworzyliśmy filmy promujące ekologiczne rolnictwo rodzinne; wystąpienie na
konferencji prasowej przewodniczącego komisji sejmowej ds. rolnictwa i rozwoju wsi; wspólne
stanowisko z polskimi organizacjami ekologicznymi i społecznymi nt. przyszłości Wspólnej Polityki
Rolnej (WPR) po 2020 roku.
Podczas dyskusji Nina Bąk podkreśliła, że 2017 rok skupiał się na procesach związanych z wewnętrzną
komunikację, utrzymaniem wysokiego poziomu pracy przy zachowaniu koleżeńskich relacji, szukaniu
nowych pracowników. Te wyzwania doprowadziły do naboru na stanowisko ds. procesów i ewaluacji oraz
organizacją comiesięcznych spotkań pracowniczych oraz ewaluacji co 3 msce w celu podsumowania tego
okresu, realizacji wyznaczonych celów. Kolejnym skutkiem było większe zaangażowanie zarządu, do
którego pod koniec 2017 roku przystąpiły Liliana Religa i Beata Charycka za Katarzynę Maciąg i Adama
Markuszewskiego. Bąk wyjaśniła, na czym polega praca na stanowisku ds. magazynów i jakie są efekty
wprowadzenia mechanizmów weryfikacji jakości pracy.
Po dyskusji padło pytanie o to, czy Zgromadzenie zgadza się a przyjęcie sprawozdania metodą
superwiększości. Jednomyślnie zdecydowano się na taki sposób głosowania.
Sprawozdanie zostało przyjęte jednomyślnie: za były 43 osoby, nikt nie wstrzymał się od głosu.
2. Sytuacja lokalowa – opisanie sytuacji, podjęcie decyzji kierunkowej
Nina Bąk opowiedziała o spotkaniu z wiceburmistrzem przy składaniu wniosku o lokal na preferencyjnych
warunkach. Okazało się, że Stowarzyszenie nie ma szans na trzeci lokal. Wstępnie jest zgoda na zamianę
Wilczej, ostatecznie do decyzji całego zarządu dzielnicy. Tymczasem z powodu potrzeb pracowniczych
zarząd wraz z zespołem zadecydował o wynajmie od 7.05.2018 biura, które Bąk opisała, podkreślając, że

to przestrzeń dla kolektywu, nie tylko zespołu pracowniczego. Zapowiedziała utworzenie grupy roboczej
ds. biura.
Następnie toczyła się dyskusja o przeniesieniu sklepu na Wilczej w większe miejsce, docelowo lokal z
biurem.
Ogłosiła, że sklep na Wilczej z powodu warunków temperaturowych, grzyba, schodów wymaga zamiany.
Kooperatywa będzie starać się o lokal o minimum 120 m2 na preferencyjnych warunkach. Lokal powinien
być w Śródmieściu, by wykorzystać potencjał klientów/klientek. Większy lokal przełoży się na większe
zyski. Miejsce musi być dostępne dla wózków i rowerów. Nina Bąk potwierdziła, że istnieje możliwość o
stawania w przetargu na warunkach preferencyjnych. Poinformowała też, że Śródmieście określa główne
węzły komunikacyjno-handlowe, gdzie NGOsy nie mają szans na preferencyjne warunki – to dotyczy
Marszałkowskiej do Trasy Łazienkowskiej.
Na pytanie, czy są dane z jakichś dzielnic są członkinie/członkowie, Ewa Kępińska z zarządu
odpowiedziała, że dotychczas się to nie udało z powodu ochrony danych osobowych w ankietach
członkowskich. Trudno stworzyć mapę na podstawie niekompletnych danych. Zaakcentowano chęć
stworzenia takiej mapki. Podczas rozmowy członkinie zasugerowały, by wybierać lokal pod kątem węzłów
komunikacyjnych oraz dbać o komfort pracujących i ochronę przed rozpraszającymi pogawędkami
członków i członkiń. Przypomniano też, że większość przychodów stanowią zakupy klientów oraz że
powodem wzrostu zysków na Andersa są: przeniesienie Biobazaru, większy metraż i bogatszy asortyment.
Zaakcentowano konieczność przygotowania społeczności klienckiej na przeniesienie sklepu.
Następnie drogą głosowania odbyło się ustalenie priorytetów przy szukaniu nowego lokalu. Każda
członkini/ każdy członek dysponował/a dwoma głosami.
Kryteria nowego lokalu wg priorytetu:
● przestrzeń sklepowa plus społeczna plus biurowa - 43 głosy
● dobry dojazd komunikacją miejską – 33 głosy
● odległość do 1 km – 8 głosów
● możliwość zaparkowania - 3 głosy
● przy dużej ulicy - 3 głosy
Kworum – 45 osób
Ustalono, że warunkami koniecznymi są a) magazyn na tym samym poziomie b) magazyn o takim samym
metrażu co sklep c) lokalizacja w Śródmieście.
45 osób (wszyscy obecni) zagłosowało jednomyślnie za wymianą do końca września 2018 sklepu na
Wilczej na lokal w śródmieściu, które spełnia kryteria wielofunkcyjności i dobrego dojazdu transportem
publicznym.

3. Przedstawienie sytuacji finansowej Kooperatywy
Dominika Podkańska przedstawiła sytuację finansową, zaznaczając że wszystkie szczegółowe dane zostaną
przedstawione podczas Walnego w czerwcu, kiedy sprawozdanie finansowe zostanie przedstawione
Zgromadzeniu pod głosowanie. Przedstawiła strukturę wpływów i wydatków Kooperatywy,
przypominając, że nadwyżki przepisywane są na kolejny rok.
Podkreśliła, że sytuacja jest bardzo dobra, a sklep na Andersa ciągle się rozwija. Rok 2018 będzie
obfitował w duże inwestycje, a ważnym celem pracowniczy pozostaje postulat wyrównania wynagrodzeń
do mediany warszawskiej. Większe inwestycje są konieczne, by móc zapewnić większe pensje. Potkańska

zapowiedziała kolejną inwentaryzację w lipcu 2018 r., która pozwoli skontrolować stan towaru w sklepach.
W sesji pytań pojawił się wątek funduszu integracyjnego, którego wysokość dotychczas była ustalana
podczas spotkań gr. koordynacyjnej na 400-500 zł. Kuba Rok zapowiedział, że sposób dysponowania
Funduszem zostanie niebawem przeformułowany.
Beata Charycka z zarządu przedstawiła plany budżetowe na 2018 rok:
➢ Wynajem biura
➢ Zamiana lokalu Wilczej na większy lokal
➢ Opracowanie aplikacji członkowsko-dyżurowej - I etap - do zapisywania na dyżury, koordynowania,
kontrolowania spraw członkowskich Nie uzyskaliśmy dofinansowania od miasta. Koszt to 20-25
tys. zależy od rodzaju zabezpieczeń danych osobowych
➢ Wprowadzenie nowego systemu sprzedaży zintegrowanego z aplikacją członkowsko-dyżurową - II
etap - sprzedaż towarów z kodami kreskowymi i sprzedaży na kasach z ekranami dotykowymi.
Koszt to szacunkowo dodatkowe 15 tys., w tym zakup nowych, niezbędnych drukarek fiskalnych.
Aplikacja pozwoli zaoszczędzić dużo czasu, który można zainwestować w inne obszary rozwoju,
zwiększyć skalę działania.
Wyjaśniono, że decyzję o aplikacji jako kwestię związaną z operacyjną działalnością sklepów podjął zarząd
i zespół pracowniczy. Podczas dyskusji pojawiły się następujące argumenty: potrzeba wprowadzenia
aplikacji, by odciążyć koordynatora ds. członkowskich od ogromu pracy, którą można zautomatyzować;
obawa o utratę osobistego kontaktu z koordynatorem; wątpliwość, czy wydatek nie oddala nas od
podnoszenia pensji; system pozwoli w sposób w pełni legalny przetwarzać danych; model optymalizacji
krokiem ku poprawie warunków pracy; w ciągu 3 lat i tak czeka nas wymiana kas fiskalnych na kasy online;
system pozwoli na profesjonalizację pracy, szczególnie w większych sklepach i przy większym kolektywie;
łatwiejsza kontrola różnych spraw członkowskich.

4. Propozycją reformy struktury Kooperatywy
Ze względu na brak czasu punkt przesunięto na spotkanie koordynacyjne w randze strategicznego, możliwie
że w nowym biurze w połączeniu z parapetówką.

5. Rozmowa o asortymencie - ocena pilotażowych zmian i przestawienie wyników ankiety
Nina Bąk wyjaśniła na wstępie konieczność zamknięcia procesu nowelizacji kryteriów asortymentowych,
który to był prowadzony przez grupę roboczą i konsultowany z kolektywem. Celem rozmowy było
omówienie newralgicznych aspektów, na które wskazano w ankiecie: niekonsekwencja w stosunku do
produktów fair trade i decyzja o wycofaniu produktów z cukrem na 1. miejscu.
Wskutek wprowadzenia nowych kryteriów zniknęły lody Syrenka, batony z nerkowcami, czekolady z
cukrem na 1. miejscu, sery z serotoniny na bazie nerkowców.
Podczas dyskusji pojawiły się takie głosy jak „wprowadzenie kryterium zdrowotnego nie każdemu
odpowiada”, „decydowanie o jedzeniu z cukrem nie jest pożądane”, „można wprowadzić system
znakowania z wysokim poziomem cukru”, „potrzeba produktów etycznych jest wysoka, poza lodami
znaleziono alternatywy do wycofanych produktów”, „dzięki decyzjom takim jak nasza firmy zmieniają
składy na bardziej fair trade”, „chełpimy się marką sklepu ze zdrową żywnością, trzymajmy się tego”,
„widać niekonsekwencję w sprzedaży produktów fair trade”, „nie możemy rościć sobie praw do bycia
sklepem ze zdrowej żywności, bo nie mamy kompetencji”, „boję się, że półka z niezdrową żywnością
miałaby moralizatorski wydźwięk”, „nie popadajmy w ortodoksję, dajmy prawo wyboru”.

Wybrano trzy kryteria eliminacyjne do przegłosowania:
a) cukier na 1. miejscu produktu, oprócz cukru
b) cukier w składzie wytrawnych przetworów
c) nerkowce nie-fair-trade
Następnie odbyły się głosowania moderowane przez Jakuba Roka, w przypadku każdego kryterium
możliwe były cztery odpowiedzi do wyboru.
1)
2)
3)
4)

nie chcemy nigdy
nie chcemy, ale dopuszczamy, gdy nie ma zamienników
zgadzamy na obecność, ale informujemy o zawartości i dbamy o zamienniki
zgadzamy się na obecność

1. głosowanie ad a)
1) 6 głosów
2) 6 głosów
3) 13 głosów
4) 4 głosy
kworum 31 osób
Jako że za zgodą było łącznie 17 osób, a 7 przeciw, co oznaczało, że ponad 10% wyraziło sprzeciw
blokujący, odbyło się za zgodą zebranych drugie głosowanie. Wyniki:
2. głosowanie ad a)
1) 5 głosów
2) 3 głosy
3) 23 głosy
4) 0 głosów
Wynik oznacza, że w sklepie przywrócony zostanie stan sprzed reformy, czyli produkty z cukrem na 1.
miejscu będą dostępne, ale zostaną opatrzone informacją o zawartości cukru, a osoba ds. zamówień zadba
o zamienniki.
1 głosowanie ad b)
1) 8 głosów
2) 18 głosów
3) 3 głosy
kworum 29 osób
Wynik oznacza, że co do zasady unikamy wytrawnych przetworów z cukrem w składzie, ale dopuszczamy,
gdy nie ma zamienników.
1 głosowanie ad c)
1. 25 głosów
2. 4 głosy
3. 0 głosów
2 głosowanie ad c)
1. 18 głosów
2. 11 głosów

Wynik oznacza, że co do zasady unikamy orzechów nerkowca nie-fair-trade w składzie, ale dopuszczamy,
gdy nie ma zamienników.
Podczas i po głosowaniach pojawiły się głosy, o tym, że należy w kooperatywie postawić na stałą i
pogłębioną edukację oraz pogłębić wiedzę o produktach. Pojawił się pomysł utworzenia listy produktów
nie-fair-trade (Polska Zielona Sieć odmówiła wsparcia), a niektóre uczestniczki zadeklarowały chęć
zaangażowania się w ten proces.

Przewodnicząca podziękowała obecnym za dyskusję i zamknęła Walne Zgromadzenie.

Nina Bąk
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia

Liliana Religa
Protokolantka Walnego Zgromadzenia

