
 
 

 
 

 
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA KOOPERATYWA SPOŻYWCZA       
“DOBRZE” ZA ROK 2018. 
 
LOKALE WYNAJMOWANE OD MIASTA: WILCZA 29a, ANDERSA 27. 
 
 
MISJA STOWARZYSZENIA KOOPERATYWA SPOŻYWCZA „DOBRZE” Ruch kooperatyw spożywczych oparty         
jest na przekonaniu, że sposób produkcji i dystrybucji żywności w społeczeństwie jest ściśle związany z kwestiami                
ekologii i demokracji, dlatego całkowite poddanie go zasadom efektywności finansowej jest niewłaściwe. Powoduje             

ono, że osoby o niskich dochodach nie mają dostępu do zdrowej żywności, a rolnicy nie mają warunków, aby dbać o ekologiczne funkcje                      
swojej gospodarki. Pragniemy urzeczywistniać sposób produkcji i dystrybucji żywności, którego nadrzędnym celem nie będą zyski, lecz jak                 
najlepsze spełnianie potrzeb konsumentów oraz producentów, określonych przez nich samych w demokratycznym procesie. Wierzymy, że               
porozumienie i bezpośrednia współpraca konsumentów, reprezentujących społeczności miejskie, oraz producentów, reprezentujących           
społeczności wiejskie, budują spójność społeczną oraz zaangażowanie obywatelskie będące fundamentami ładu demokratycznego. Wierzymy             
także, iż zbliżenie i wymiana między tymi społecznościami przyczynia się jednocześnie do większej świadomości wpływu, jaki produkcja                 
żywności ma na środowisko naturalne. Podejmujemy się wcielania powyższych idei w życie poprzez działalność niniejszego Stowarzyszenia.  
 

Nasze kooperatywne sklepy powstały jako odpowiedź na brak wystarczającej ilości warzywniaków, czy bazarków w Śródmieściu, w 
których można by kupić lokalną, sezonową żywność znanego pochodzenia oraz polską żywność ekologiczną. Celem Stowarzyszenia 
Kooperatywa Spożywcza “Dobrze” jest tworzenie modelowego przedsiębiorstwa społecznego, w którym różni partnerzy: społeczność 
lokalna, samorząd, rolnicy i inni dostawcy współpracują na rzecz zwiększenia dostępu do żywności, która jest wytwarzana w sposób 
odpowiedzialny dla środowiska (żywność lokalna, sezonowa, eko, z małych gospodarstw) i ludzi (jest zdrowa, pochodzi bezpośrednio od 
rolników). Jest to możliwe dzięki ogromnej pracy społecznej (pracy wolontaryjnej blisko 450 osób) w połączeniu z preferencyjnymi 
stawkami czynszu. Naszym sztandarowym działaniem jest prowadzenie dwóch warzywniaków obsługiwanych przez wszystkich członków 
kooperatywy, ale także tworzenie społeczności, poprzez  animowanie licznych działań edukacyjnych i integracyjnych. 

 



 
 

Stowarzyszenie Kooperatywa Spożywcza „Dobrze” realizuje swe cele:  
I. w ramach działalności nieodpłatnej, poprzez: 
a) działalność artystyczną, edukacyjną i popularyzatorską, w tym organizację wydarzeń taki, jak festiwale, seminaria, warsztaty, konferencje,                 

targi, kursy itp. a także działalność publicystyczną i medialną;  
b) prowadzenie działalności wydawniczej i poligraficznej;  
c) powoływanie punktów informacyjnych oraz ośrodków edukacyjnych; 
 e) propagowanie i organizowanie eko- i agroturystyki oraz rolnictwa zrównoważonego; 
 f) promowanie technik i nowych rozwiązań proekologicznych;  
g) współpracę naukową i naukowo-techniczną 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 3 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.  
 
II. w ramach działalności odpłatnej, poprzez:  
a) działalność artystyczną, edukacyjną i popularyzatorską, w tym organizację wydarzeń takich, jak festiwale, seminaria, warsztaty, konferencje,                
targi, kursy itp. a także działalność publicystyczną i medialną;  
b) prowadzenie działalności wydawniczej i poligraficznej;  
c) powoływanie punktów informacyjnych oraz ośrodków edukacyjnych;  
d) prowadzenie punktów dystrybucji zdrowej i ekologicznej żywności,  
e) propagowanie i organizowanie eko-i agroturystyki oraz rolnictwa zrównoważonego; 
 f) promowanie technik i nowych rozwiązań proekologicznych;  
g) współpracę naukową i naukowo-techniczną z ośrodkami w kraju i za granicą 
 
 



 
 

 
Stowarzyszenie Kooperatywa Spożywcza „Dobrze” w 2018 roku realizowała działania w 6 obszarach:  
1. DOSTĘPNOŚĆ – zwiększanie dostępu do zdrowej żywności w mieście  
2. BUDOWA SPOŁECZNOŚCI - tworzenie wspólnoty ludzi, która dzięki współpracy realizuje wspólne cele 
3. PARTNERSTWO – budowanie partnerskich relacji z rolnikami i innymi organizacjami realizującymi cele zgodne z naszymi wartościami 
4. EDUKACJA – uczymy się nawzajem jak zmieniać świat na lepsze i działać na rzecz społeczności lokalnej  
5. DEMOKRACJA – tworzymy społeczność opartą na zasadach demokracji bezpośredniej  
6. RZECZNICTWO – wspieramy rozwiązania prawne zgodne z naszymi wartościami 
 

 
1. DOSTĘPNOŚĆ – zwiększanie dostępu do zdrowej żywności w         
mieście  
 
 
Zdrowa żywność w centrum miasta 
Dostęp do zdrowej żywności dla mieszkańców miast to nasz priorytet i           
sztandarowe działanie. W 2018 roku współpracowaliśmy z ok 30         
gospodarstwami rolnymi by bezpośrednio od nich kupować żywność w         
standarcie ekologicznym (certyfikowanym) lub proekologicznym (rolnictwo      
zrównoważone, niecertyfikowane). Jak żadne inne miejsca w Warszawie        
możemy pochwalić się niezwykle częstymi dostawami świeżej żywności.        
Tygodniowo odbieramy w naszych 2 sklepach ponad 100 dostaw zdrowej          
żywności. Odpowiadamy w ten sposób na rosnące zapotrzebowanie        
mieszkańców/mieszkanek Warszawy na dostęp do zdrowej, lokalnej i        
sezonowej żywności. Świadczą o tym liczby. W 2018 roku sprzedaliśmy: 

15 ton jabłek, 11 ton ziemniaków, 100.000 jaj, 7,5 tony marchwi, 5 ton buraków, 8500 czosnków, 1,5 tony kapusty kiszonej, 800kg ogórków                      
kiszonych, 3,5 tony dyni, 5500 natek pietruszki. 
 
 
Dostępność cenowa 



 
 

Żywność proekologiczna jest zdrowsza między innymi dla tego, że zostaje wytworzona w sposób bardziej “naturalny” i wymagający więcej                  
pracy fizycznej, a mniej środków chemicznych (jak w rolnictwie przemysłowym). To, jak i wiele innych czynników (w tym systemowych) sprawia,                    
że wytworzenie jej jest droższe niż żywności konwencjonalnej. Przekładając jednak jej jakość odżywczą bilans “inwestowania” w taką żywność                  
jest opłacalny dla osób, które decydują się spożywać. Aby zniwelować te koszty nasza kooperatywa w dużej mierze opiera się na pracy                     
wolontariackiej członków/iń/ To umożliwia obniżenie kosztów sprzedaży żywności ekologicznej, która przez to staje się bardziej dostępna dla                 
ponad 300 gospodarstw domowych. Przekłada się to bezpośrednio na poprawienie jakości życia i poprawę zdrowia członków/iń                
stowarzyszenia. 
 
 
 

Ceny naszej żywności (zwłaszcza owoców) odzwierciedlają też       
warunki klimatyczne – susze, przymrozki. Zdajemy sobie sprawę, że         
relacje handlowe z drobnymi gospodarstwami są niezbędne aby        
zrównoważone, lokalne rolnictwo mogło przetrwać w Polsce, nawet        
jeśli oznacza to wyższe ceny. Dlatego wymyśliliśmy model 
dzięki, któremu osoby mniej zamożne w zamian za zaangażowanie         
(pracę społeczną, która pozwala nam zmniejszyć koszty) mają niższe         
ceny (nawet o 30%). Śródmiejscy seniorzy mają zniżki 20% na          
wszystkie warzywa i owoce oraz najczęściej kupowane produkty.        
Natomiast klienci którzy nie mają czasu aby przystąpić do         
Stowarzyszenia mają dostęp do codziennie świeżych dostaw       
żywności najwyższej jakości. 

Zniżki Senioralne 
Odpowiadając na potrzeby lokalnej społeczności w 2017 roku        
wprowadziliśmy zniżki senioralne, dla osób starszych mieszkających       
w sąsiedztwie sklepu na Andersa. W 2018 roku zwiększyliśmy zakres          
zniżek dla seniorów z Muranowa na produkty jakie sprzedajemy w          
sklepiku na Andersa 27. Osoby powyżej 65 roku życia kupują u nas z             
20% zniżką: wszystkie owoce i warzywa oraz najbardziej popularny         
nabiał i pieczywo. Zniżka przysługuje obecnie 168 seniorom/kom. 

 
 
 
Członkostwo w Stowarzyszeniu 
 
Pod koniec 2018 roku nasze Stowarzyszenie liczyło 305 gospodarstw domowych i 421 członków/iń łącznie, czyli 305 członków/iń rzeczywistych                  
i 116 członków/iń wspierających. W ciągu czterech lat (2015-2018) zorganizowaliśmy 50 spotkań orientacyjnych dla nowych osób. Wzięło                 



 
 

udział w nich ponad 1000 osób, przystąpiło trochę ponad połowę (53%) z nich. W 2018 roku zorganizowaliśmy 11 takich spotkań i podjęliśmy                      
decyzję aby w 2019 podwoić ich liczbę.  
 

 

Fundusz Solidarnościowy 
Produkcja żywności ekologicznej jest kosztowna, co wpływa na ceny. Przystąpienie do Kooperatywy gwarantuje niższe ceny. Aby 
zachęcić do dołączenia osoby w trudniejszej sytuacji życiowej prowadzimy Fundusz Solidarnościowy dofinansowujący składki 
członkowskie. Był on wykorzystywany kolejno w 2017 - 13 razy, w 2018 roku - 26 razy, a w 2019 -29 razy. 

 
 
 

 
2. BUDOWA SPOŁECZNOŚCI 
 
PRACA SPOŁECZNA 
Poza codzienną współpracą dzięki której dbamy i rozwijamy        
dobro wspólne, jakim jest nasza Kooperatywa. Członkowie/inie       
Kooperatywy pomagają w prowadzeniu naszych sklepików,      
poprzez pracę społeczną, czyli tzw. dyżury członkowskie (min.        
3h/miesiąc). Miesięcznie jest ich średnio 250, a w skali roku 3000           
dyżurów rocznie. W skali roku daje to łącznie 9000h rocznie.  
 
INTEGRACJA 
Organizujemy także różnego rodzaju wydarzenia mające na celu        
budowanie bliskich relacji. Od maja 2018 organizujemy       
Spotkania Kolektywu - które mają na celu wspólne poznanie się i           
integrację członków/iń Stowarzyszenia. Od czerwca do września       
zorganizowaliśmy 4 wycieczki do rolników z którymi       



 
 

współpracujemy. Ich celem jest przybliżenie wiedzy nt. rolnictwa i produkcji żywności mieszkańcom miast i wzajemnie poznanie się obu stron. 
 
 
 
 
 
 
 

W 2018 roku zorganizowaliśmy: 11 spotkań      
orientacyjnych o Kooperatywie promoujących    
przedsiębiorczość społeczną. Z okazji 5 urodzin      
Kooperatywy 14.07.2018 zorganizowaliśmy   
otwarty piknik z eko jedzeniem a także spotkania        
o historii spółdzielczości: Spółdzielnie spożywców     
– kolektywna moc zmiany świata, kiedyś i teraz.        
Prowadził je dr Bartłomiej Błesznowski oraz      
spotkanie ze spółdzielcami z Browaru Sabotaż. 

 
 
 



 
 

 
 
 
3. PARTNERSTWO 
 
Byliśmy partnerami I Forum Suwerenności Żywnościowej gdzie aktywnie        
uczestniczyliśmy w dialogu z rolnikami i innymi grupami konsumenckimi         
dążącymi budowy suwerenności żywnościowej w Polsce. 
I Forum Suwerenności Żywnościowej odbyło się w Warszawie w dniach          
25-28.01. 2018. Zgromadziło ponad 120 osób działających na rzecz         
zmiany przemysłowego modelu produkcji i dystrybucji żywności, w        
kierunku zrównoważonych gospodarek lokalnych opartych o ekologiczne       
sposoby wytwarzania żywności, niezależnych od globalnych rynków i        
skupionych na zaspokajaniu potrzeb żywieniowych lokalnych      
społeczności. Więcej. 
 
W marcu 2018 roku uczestniczyliśmy w corocznym spotkaniu rolników         

ekologicznych “Dobre Żniwa” organizowanym przez Stowarzyszenie Ziarno. 
 
W grudniu 2018 wzięliśmy udział w konferencji naukowej dot. myśli Edwarda Abramowskiego, w Europejskich Centrum Solidarności w                 
Gdańsku, gdzie prowadziliśmy dyskusje z innymi kooperatywami i podmiotami spółdzielczymi na temat współpracy i współdziałania. 
https://www.dobrze.waw.pl/kooperatywy-spozywcze-w-polsce-pole-do-wspolpracy/ 
 
 
4. EDUKACJA – uczymy się nawzajem jak zmieniać świat na lepsze i działać na rzecz społeczności lokalnej  
 
AGRO-EKO LAB. Przeprowadziliśmy pilotażowy projekt AGRO-EKO LAB w ramach Inkubatora TransferHUB. Jest on jednym z kilkunastu                
uruchomianych w Polsce inkubatorów, w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, w ramach pilotażowego                 
programu poszukiwania innowacji w różnych obszarach, i jednocześnie najbardziej efektywnego sposobu inkubowania mikroinnowacji             

https://nyeleni.pl/suwerennosc-zywnosciowa-szansa-dla-polskiej-wsi/#more-2154
https://www.dobrze.waw.pl/kooperatywy-spozywcze-w-polsce-pole-do-wspolpracy/


 
 

społecznych. Kooperatywa Spożywcza “Dobrze” przygotowała i wdrożyła pilotażowy projekt skierowany do uczniów szkoły rolniczej w woj.                
lubelskim, mający na celu promocję krótkich łańcuchów dostaw. W 2019 roku projekt został wybrany do skalowania na terenie Polski.  
Nasza motywacja była prosta. Chcemy wesprzeć młode osoby, które chcą pracować w rolnictwie (i kształcą się w tym kierunku) aby mogły to                      
robić, aby ta praca mogła utrzymać ich i ich rodziny, aby nie musiały wykonywać dodatkowej pracy poniżej swoich kwalifikacji celem                    
podreperowania domowego budżetu. Tym samym chcemy zahamować niepokojący nas trend zmiany polskiej wsi. Więcej:              
http://www.transferhub.pl/agro-eko-lab 
 
W październiku uczestniczyliśmy w Ogólnopolskich Targach Rolnych w Siedlcach, gdzie przy współpracy z Krajowym Ośrodkiem               
Wspierania Rolnictwa. 
 
Rozpoczęliśmy udział w międzynarodowym projekcie Building-up Social and Solidarity Economy, w ramach którego będziemy realizować               
działania edukacyjne w 2019 roku. 
 

 Edukujemy w praktyce promując rozwiązania z obszaru gospodarki obiegu zamkniętego: wprowadziliśmy obieg toreb wielokrotnego 
użytku, nie używamy nowych foliówek, wytłoczek. Klienci przynoszą do nas własne opakowania redukując w ten sposób ilość 
śmieci. Przynoszą też opakowania zwrotne: butelki, słoiki. Ogromną część żywności sprzedajemy na wagę, gromadzimy kompost i 
przekazujemy rolnikom. Ta edukacja przynosi wspaniałe skutki. 
 
Przekazujemy żywności drugiej kategorii do jadło-dzielni regularnie oddajemy też żywność za darmo w sklepie. 

 
 
Wybrane wydarzenia edukacyjne: 
 
22.03.2018 Kooperatywa jako twórcza kontestacja neoliberalnej ekonomii. Prezentacja z dyskusją. Zachęta Narodowa Galeria Sztuki.              
Warszawa 
 
12.05.2018 Kawiarnia Naukowa - Czy nasze jedzenie jest za drogie? Prezentacja. Biobazar, Warszawa. 
  
07.2018 Obóz dla Klimatu. Prezentacja Kooperatywy spożywcze na drodze ku suwerenności żywnościowej 



 
 

 
11.2018 Interdyscyplinarna konferencja naukowa Talenty. Referat. Wrocław. 
 
24.10.2018 Kto decyduje o naszej żywności? Co to jest Wspólna Polityka Rolna i w jakim stopniu kształtuje nasz system żywnościowy?-                    
Wydarzenie organizowane w partnerstwie z Ogrodem Botanicznym UW. Warszawa. 
 
4.11.2018 Prezentacja doświadczeń z działalności w Park Slope Food Coop w USA. 
 
 
 
5. DEMOKRACJA – tworzymy społeczność opartą na zasadach demokracji bezpośredniej  
 
W 2018 roku zorganizowaliśmy 3 Zgromadzenia Walne (w marcu, czerwcu i  październiku).  
 

Działamy na zasadzie oddolnej demokracji - decyzje podejmujemy kolektywnie, na zasadzie konsensusu w oparciu o działania grup 
roboczych. O kluczowych decyzjach decydują wszyscy członkowie Stowarzyszenia podczas Zgromadzeń Walnych. 
• Oferujemy godną pracę. Wśród naszych pracowników są osoby, które odeszły z szarej strefy gastronomii. Dziś Zatrudniamy 12 osób, z 
czego 11 na umowę o pracę. 
• Organizujemy liczne, otwarte i bezpłatne wydarzenie edukacyjno-informacyjne oraz współpracujemy z innymi instytucjami o zbliżonych 
celach. 

 
W październiku Zgromadzenie Walne Członków wybrało nowe władze Stowarzyszenia: Zarząd i Komisję Rewizyjną. Zatwierdziło też reformą                
strukturalną, która została wypracowana w ramach grupy roboczej. 
 

Zarząd: 
Rafał Aleksin 
Nina Józefina Bąk 
Beata Charycka 

Komisja Rewizyjna: 
Katarzyna Kalinowska 
Kuba Łyszkowski 
Tomek Matujewicz 



 
 

Kaja Kietlińska 
Agata Sadowska 

Izabella Mier 
Paweł Stankiewicz 

 
 
Na Zgromadzeniach Walnych podejmowaliśmy decyzje metodą superwiększości, która ma na celu zwiększenie efektywności procesu              
podejmowania decyzji w sytuacji powiększającej się grupy członków i członkiń, zwiększenie różnorodności poglądów branych pod uwagę przy                 
podejmowaniu decyzji, odejście od konsensusu jako wymogu jednomyślności przy głosowaniu i rozwój konsensualnego procesu podejmowania               
decyzji. Więcej: https://www.dobrze.waw.pl/procedura-podejmowania-decyzji-na-zgromadzeniach-walnych/. Od maja 2018 roku       
wprowadziliśmy Otwarte Spotkania Zarządu - dostępne dla wszystkich członków/iń Stowarzyszenia. 
 
 
6. RZECZNICTWO – wspieramy rozwiązania prawne zgodne z naszymi wartościami 
 
W lutym uczestniczyliśmy w posiedzeniu komisji sejmowej ds. rolnictwa i wsi, reprezentując głos konsumentach w pracach nt. ustawy dot.                   
sprzedaży bezpośredniej. 
 

Od lipca 2018 Współtworzymy Koalicję Żywa Ziemia. 
Kooperatywa jest członkinią założycielką Koalicji Żywa Ziemia, która        
stawia sobie za cel kształtowanie polityki rolnej i żywnościowej w kierunku           
sprawiedliwej społecznie i odpowiedzialnej wobec środowiska naturalnego       
produkcji, dystrybucji i konsumpcji żywności. http://koalicjazywaziemia.pl 
 
W październiku 2018 dołączyliśmy do Stałej Konferencji Ekonomii        
Społecznej SKES 
 
Stała Konferencja Ekonomii Społecznej (SKES) jest dobrowolnym,       
wielostronnym porozumieniem otwartym dla organizacji i osób       
reprezentujących nurt ekonomii społecznej. Głównym celem SKES jest        

https://www.dobrze.waw.pl/procedura-podejmowania-decyzji-na-zgromadzeniach-walnych/


 
 

wspólne działanie na rzecz rozwoju i promocji modelu ekonomii społecznej w Polsce, poprzez: 

● promowanie ekonomii społecznej jako sposobu na rozwój ekonomiczny społeczeństwa polskiego, 
● prowadzenie działań integrujących podmioty działające w obszarze ekonomii społecznej, 

● tworzenie mechanizmów wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze ekonomii społecznej, 

● podejmowanie działań na rzecz tworzenia porządku prawnego i społecznego sprzyjającego rozwojowi ekonomii społecznej w Polsce, 

● podejmowanie inicjatyw o charakterze badawczym związanych z tematyką ekonomii społecznej w Polsce i na świecie. 

 
 


