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Kooperatywa “Dobrze”  
w 2021 roku w skrócie: 
• Na koniec 2021 roku Stowarzyszenie tworzyły 493 osoby: 398 członków/iń rzeczywi-

stych i 95 członków/iń wspierających.
• Mamy 18-osobowy zespół pracowniczy: 13 osób zatrudnionych na umowę o pracę i 5 

stałych współpracowników.
• Rok 2021 to dla nas czas mierzenia się z wyzwaniami finansowymi związanymi z pan-

demią. Udało nam się stawić im czoła dzięki sile kolektywu i solidarności. 
• I połowa 2021 roku: 2 sklepy spółdzielcze – jeden stacjonarny, a drugi internetowy. Był 

to projekt przystosowania działalności Kooperatywy do rzeczywistości pandemicznej – 
organizowaliśmy zamówienia przez internet i dostawy do domów w okresie 01-06.2021.

• II połowa 2021 roku: 2 sklepy spółdzielcze non-profit otwarte dla wszystkich przez 6 
dni w tygodniu w godz. 9:00-19:30 (w sob. do 16:30).

• Przeprowadzka! Otworzyliśmy nowy sklep non-profit przy al. Niepodległości 88. Jed-
nocześnie zakończyliśmy działania w lokalu przy ul. Wilczej 29a, naszej pierwszej, ale 
już dla nas niewystarczającej lokalizacji. 

• Współpracowaliśmy z ponad 30 gospodarstwami rolnymi i ok. 40 lokalnymi firmami.
• Zapewniliśmy dostęp do świeżej, dobrej jakości żywności – mieliśmy średnio ok. 120 

dostaw tygodniowo.
• Wspieraliśmy seniorów: oferujemy zniżki dla osób powyżej 65 roku życia, z Kart Seniora 

na Muranowie korzysta 289 osób. A od listopada, wraz z otwarciem sklepu na Moko-
towie, uruchomiliśmy wydawanie Kart Seniora także w drugiej dzielnicy. Skorzystało z 
nich tam już 70 osób.

• Tworzymy organizację opartą o demokratyczne uczestnictwo członków/iń – zorgani-
zowaliśmy 3 zebrania walne, otwarte posiedzenia zarządu oraz spotkania zespołu 
pracowniczego.

• Tworzymy partnerskie relacje z rolnikami – organizowaliśmy wizyty studyjne u 2 współ-
pracujących z nami gospodarstw.

• Uczestniczymy w partnerstwach branżowych: działamy w nowopowstającej Ogólno-
polskiej Sieci Kooperatyw Spożywczych i Koalicji Żywa Ziemia.

• Budujemy i integrujemy społeczność: organizujemy m.in. Piknik Urodzinowy Koopera-
tywy oraz Piknik Sąsiedzkie Dni Dyni na Mokotowie.

• Współpracujemy z Miastem st. Warszawa – w charakterze lokalowym i finansowym.
• Rozpoczęliśmy pracę nad rozwojem Spółdzielni “Dobrze”.







Trochę teorii, czyli Stowa-
rzyszenie Kooperatywa Spo-
żywcza „Dobrze” z perspek-
tywy statutu

Celem Stowarzyszenia jest realizacja idei zrównoważonego rozwoju w mieście i na wsi, 
czyli dążenie do osiągnięcia równowagi pomiędzy społecznym i gospodarczym dobrobytem 
oraz ochroną zasobów naturalnych Ziemi.

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 kultu-
ralnych w myśl zasad zrównoważonego rozwoju i edukacji globalnej;
h) ochrona praw człowieka oraz swobód obywatelskich, oraz wspieranie działań 
wspomagających rozwój demokracji.



Stowarzyszenie Koopera-
tywa Spożywcza „Dobrze” 
w 2020 roku realizowało 
działania w 6 obszarach

DOSTĘPNOŚĆ – zwiększanie dostępu do zdrowej żywności w mieście
PARTNERSTWO – budowanie partnerskich relacji z rolnikami i innymi organizacjami reali-
zującymi cele zgodne z naszymi wartościami
BUDOWA SPOŁECZNOŚCI – tworzenie wspólnoty ludzi, która dzięki współpracy realizuje 
wspólne cele
EDUKACJA – uczymy się nawzajem jak zmieniać świat na lepsze i działać na rzecz spo-
łeczności lokalnej
DEMOKRACJA – tworzymy społeczność opartą na zasadach demokracji bezpośredniej
RZECZNICTWO – wspieramy rozwiązania prawne zgodne z naszymi wartościami

Dodatkowo, działamy w myśl międzynarodowych zasad spółdzielczych:

Dobrowolne i otwarte członkostwo
Demokratyczna kontrola członkowska
Ekonomiczne uczestnictwo członków
Autonomia i niezależność
Kształcenie, szkolenie, informacja
Współdziałanie
Troska o społeczność lokalną





Poznaj, jak w 2021 roku 
działaliśmy w sześciu  
obszarach tematycznych

1. Dostępność
 
Prowadzenie punktów dystrybucji żywności - kooperatywnych sklepów non-profit 

Dostępność wysokiej jakości żywności w centrum Warszawy to nasz priorytet. W 2020 
roku współpracowaliśmy z ponad 30 gospodarstwami rolnymi, ok. 40 lokalnymi firmami 
i kilkoma hurtowniami ekologicznymi.

Najważniejsza pozostaje dla nas bezpośrednia wymiana z rolnikami, która wspiera rozwój 
zrównoważonego rolnictwa. Współpracujemy zarówno z gospodarstwami certyfikowanymi, 
jak i gospodarstwami tradycyjnymi, prowadzącymi uprawę zrównoważoną. Tygodniowo 
w obu sklepach przyjmowaliśmy ok. 120 dostaw żywności, zapewniając jej świeżość i wysoką 
jakość. W 2021 roku do obu sklepów przyjechało min 2500 dostaw! Poza dostawami do 
sklepów, sami odebraliśmy produkty od rolników/ wytwórców z pomocą ok. 400 dyżurów 
transportowych! Z radością obserwowaliśmy wzrost zainteresowania zdrową żywnością 
wśród mieszkańców i mieszkanek Warszawy!

• Prowadziliśmy jadłodzielnię przy naszym lokalu przy ul. Andersa: ogólnodostępną szafkę, 
dzięki której żywność trafia do osób potrzebujących.

• Podjęliśmy współpracę z Too Good To Go, aby wesprzeć walkę z marnowaniem żywności. 

Zmiana działania w wyniku pandemii

Mimo zmieniających się obostrzeń pandemicznych, udało się prowadzić działalność sklepów 
Kooperatywy bez przerwy.



---> Sklep online

Jako sposób na przetrwanie kryzysu spowodowanego pandemią uruchomiliśmy sklep on-
line. To było nasze drugie podejście do sklepu internetowego (pierwsze mieliśmy w 2020 
roku, jednak wtedy ze względu na problemy techniczne jego działanie zostało zawieszone).
W 2021 roku sklep online działał wraz z możliwością zamawiania produktów z odbiorem 
osobistym lub z dostawą do Spółdzielczych Punktów Odbioru (zlokalizowane w kilku dziel-
nicach lokale gastronomiczne) lub do domu. W połowie 2021 roku zdecydowaliśmy o za-
wieszeniu działania e-sklepu. Chcemy podejść kompleksowo do projektu systemu IT, aby 
móc wrócić do projektu sklepu internetowego z profesjonalnym zapleczem technicznym.

---> Szoperka

Kontynuowaliśmy akcję “Szoperka”, czyli zakupy dla osób podczas kwarantanny, seniorów 
lub innych osób, dla których utrudnione było osobiste robienie zakupów w naszych sklepach 
z powodu pandemii. Ze strony Kooperatywy w całą akcję, którą rozpoczęliśmy w 2020 roku, 
zaangażowało się 25 osób, dotarliśmy ze wsparciem do 30 osób oraz powstało co najmniej 
10 stałych par.



Otwarty nabór członków/iń Stowarzyszenia 

Aby zwiększyć dostępność cenową naszych produktów, zorganizowaliśmy 20 spotkań 
orientacyjnych (średnio 2 razy w miesiącu) dla osób chcących przystąpić do Stowarzysze-
nia. Rekordowe zainteresowanie dołączeniem do naszej organizacji odnotowaliśmy w paź-
dzierniku, gdy na spotkanie przyszło 31 osób. W 2021 roku 183 osoby przyłączyły się do 
Kooperatywy. 
Na koniec 2021 roku Stowarzyszenie tworzyło 493 osoby: 398 członków/iń rzeczywistych 
i 95 członków/iń wspierających.

Fundusz Solidarnościowy

Prowadzimy Fundusz Solidarnościowy dla członków i członkiń, którzy potrzebują wsparcia 
w opłaceniu składki członkowskiej. Fundusz zasilają członkowie i członkinie Stowarzyszenia, 
którzy dobrowolnie wpłacają wyższe niż standardowe składki członkowskie. W 2021 roku 
członkowie i członkinie Kooperatywy skorzystali z Funduszu 34 razy.

Karta Seniora

Kontynuowaliśmy promocję i dystrybucję Kart Seniora na Muranowie, a od listopada, wraz 
z otwarciem przy al. Niepodległości 88, zaczęliśmy udostępniać je również seniorom/
kom z Mokotowa. Karta uprawnia do ok. 20% zniżki na wszystkie warzywa, owoce, nabiał 
i pieczywo dla osób powyżej 65 roku życia. W 2021 roku wydaliśmy 38 nowych kart na 
Muranowie (łącznie w obu naszych sklepach korzysta z nich już ponad 300 osób osób!).

2. Partnerstwo
PARTNERSTWO WE WSPÓŁPRACY Z ROLNIKAMI

Wizyty studyjne w gospodarstwach: W ramach samo-edukacji, ale też pogłębiania wzajem-
nego zrozumienia i współpracy, w 2021 roku odwiedziliśmy gospodarstwa współpracujących 
z nami rolników. Odwiedziliśmy Manufakturę Serów Mleczna Droga oraz gospodarstwo 
ekologiczne Sławka Serwacha. Wycieczki do współpracujących z nami rolników to świetna 
okazja do poznania metod upraw, budowania partnerskich relacji oraz integracji.



Sylwetki i historie rolników/czek i informacje “prosto z pola” o ekologicznych i zrównoważonych 
sposobach uprawy stały się także dla nas podstawą do tworzenia strategii komunikacyjnej 
Stowarzyszenia Kooperatywa Spożywcza “Dobrze”. Członkowie i członkinie podczas wizyt 
w gospodarstwach przeprowadzili wywiady z naszymi dostawcami i zgromadzili materiał 
wizualny. Na tej podstawie opracowaliśmy edukacyjną kampanię promocyjną związaną 
z promocją sezonowego żywienia – Kampanię Jesienną. Współpraca ta spotkała się z dużą 
aprobatą naszych dostawców. Będziemy kontynuować tego typu działalność edukacyjną 
w kolejnych latach.

Współpraca promocyjna: W ramach Kampanii Jesiennej zorganizowaliśmy także piknik 
sąsiedzki pod naszym nowym lokalem na Mokotowie. Rolnicy brali udział w organizacji tego 
wydarzenia dzieląc się swoimi przetworami i wyhodowanymi przez siebie owocami. Współ-
pracujący z nami sadownik Zbigniew Chajęcki poprowadził podczas Pikniku prezentację, 
podczas której opowiedział o ekologicznych metodach uprawy jabłek.

Solidarność w kryzysie: W czasie letnich nawałnic, które zniszczyły pola jednego z naszych 
dostawców, promowaliśmy jego produkty i wspieraliśmy sprzedaż jego plonów, aby wesprzeć 
go w sytuacji kataklizmu. Dzięki temu, pomimo tego, że straty w plonach wyniosły prawie 
40%, współpracujący z nami rolnik nieco lżej zniósł ten kryzys.



PARTNERSTWO Z INNYMI ORgANIZACjAMI 

Sieć Kooperatyw Spożywczych (SKOOPS) – 
organizacja Parasolowa Polskich Kooperatyw 
Spożywczych

Kooperatywa „Dobrze” weszła w skład powstającej organizacji zrzeszającej podmioty 
polskiego sektora kooperatyw spożywczych, pod nazwą Sieć Kooperatyw Spożywczych 
– Organizacja Parasolowa. Głównym celem SKOOPS jest wzmocnienie ruchu koope-
ratywnego poprzez stworzenie platformy dialogu i współdziałania. Chcąc zapewnić 
wzajemne korzyści dla środowisk kooperatywnych, organizacja parasolowa służy ich 
wsparciu, pogłębianiu tożsamości i ochronie wypracowanych przez nie wartości.
Organizacja ma służyć budowaniu spójnego wizerunku kooperatyw, tworzeniu platformy 
wymiany informacji i kreowania wzorców organizacyjnych dla nowych stowarzyszeń, 
wzajemnej pomocy i silniejszemu wpływowi w sferze publicznej. 

Turkusowy Klub Przedsiębiorstw Społecznych

Włączaliśmy się w działanie Turkusowego Klubu 
Przedsiębiorstw Społecznych zrzeszającego 
podmioty ekonomii społecznej w woj. mazowiec-
kim. Turkusowy Klub Przedsiębiorstw Społecz-
nych to jedyna w Polsce organizacja zrzeszająca 

przedsiębiorców społecznych i ich otoczenie – fundacje, stowarzyszenia, spółki non for 
profit, spółdzielnie socjalne, które działają biznesowo i realizują cele społeczne. Klubowi 
przyświeca idea turkusowej organizacji, która odzwierciedla demokratyczne zarządza-
nie w podmiocie szanującym wartość godnej pracy i praw zatrudnionych osób. Celem 
Turkusowego Klubu jest reprezentowanie interesów przedsiębiorców społecznych i ich 
otoczenia oraz dbanie o rozwój i profesjonalizację zrzeszonych podmiotów (informacja 
na podstawie strony www klubu). 



Ze względu na fakt, że nie wyłoniła się organizacja gotowa kontynuować prowadze-
nie i animację działań Klubu w kolejnych latach, z końcem 2021 roku jego działalność 
została zakończona.

Koalicja Żywa Ziemia

Jesteśmy członkinią Koalicji Żywa Ziemia – ruchu stawia-
jącego sobie za cel kształtowanie polityki rolnej i żyw-
nościowej w kierunku sprawiedliwej społecznie i odpo-
wiedzialnej wobec środowiska naturalnego produkcji, 
dystrybucji i konsumpcji żywności, a w szczególności:

1. Kształtowanie polityki na poziomie lokalnym, krajowym 
i europejskim, w tym Wspólnej Polityki Rolnej UE;

2. Działanie na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko;
3. Promowanie i popularyzację agroekologii, w tym podnoszenie wiedzy rolników na 
temat ekologicznych metod produkcji żywności;
4. Promowanie i popularyzację certyfikowanej produkcji ekologicznej;
5. Podnoszenie świadomości społecznej na temat odpowiedzialnej konsumpcji;
6. Zapewnienie możliwości współpracy oraz wymiany wiedzy pomiędzy rolnikami, 
konsumentami, organizacjami społecznymi oraz przedstawicielami władzy publicznej.

Miasto stołeczne Warszawa

Współpracujemy z Urzędem m.st. Warszawy 
w zakresie lokalowym. Korzystamy z preferencyj-
nych stawek czynszu oferowanych organizacjom 
pozarządowym. W ten sposób wynajmujemy lokale 
w Dzielnicy Śródmieście (sklep Kooperatywy, tj. 
przy ul.Andersa 27 oraz współdzielone z innymi 
organizacjami biuro Kooperatywy przy ul. Moko-
towskiej 65). Na tych zasadach wynajmowaliśmy 
też lokal przy ul. Wilczej 29a, z którego zrezy-
gnowaliśmy w 2021 roku. Pod koniec roku przy 
współpracy z Miastem zrealizowaliśmy też projekt, którego celem było promowanie 
spożywania napojów bezalkoholowych i zdrowej żywności. W ramach projektu zorga-
nizowaliśmy piknik sąsiedzki przy sklepie przy al. Niepodległości 88 i przeprowadziliśmy 
kampanię społeczną w social mediach.





3. Budowa społeczności

BUDOWANIE RElACJI W STAlE ROSNąCEJ SPOŁECZNOŚCI STOWARZySZENIA 
ODByWA SIĘ NA KIlKU POZIOMACh.

Dyżury członków/iń Kooperatywy 

Wszyscy członkowie/inie przeznaczają w miesiącu min. 3 godziny (tzw. dyżur człon-
kowski), by w ten sposób wesprzeć wspólne przedsięwzięcie, jakim jest nasze przedsię-
biorstwo społeczne. W 2021 roku ze względu na pandemię więcej niż w poprzednich 
latach odbywało się dyżurów zdalnych, ale też nie zabrakło standardowych dyżurów 
pomagania w sklepach Kooperatywy, dyżurów transportowych oraz dyżurów sprząta-
nia i prac remontowych. W sumie członkinie i członkowie naszego kolektywu odbyły/
li ponad 2500 dyżurów sklepowych i prawie 300 transportowych!

W 2021 r. rozpoczęliśmy działanie Solidarnościowego Banku Dyżurów, działającego 
na podobnych zasadach do praktykowanego okazjonalnie układu koleżeńskiego. Bank 
Dyżurów to sposób, aby wyjść naprzeciw potrzebom osób, które z różnych przyczyn 
powodowanych pandemią nie mogły odrobić swojego dyżuru w danym okresie. Każda 
osoba, która zrealizowała ponadobowiązkowy dyżur w miesiącu, tj. więcej niż 3 godziny 
pracy społecznej, mogła przekazać swój dodatkowy dyżur do Banku. W ten sposób 
dyżur w najtrudniejszym pandemicznym czasie mogło zaliczyć kilkanaście osób.

Kurier Kooperatywy

W celu zapewnienia przepływu informacji i ko-
munikacji o kluczowych aspektach organizacji 
naszej niemal 500 osobowej społeczności, co 
tydzień lub co dwa tygodnie wysyłaliśmy do 
naszych członków/iń newsletter o nazwie „Ku-
rier Kooperatywy”. W 2021 przygotowaliśmy 
niemal 45 newsletterów zawierających treści 
z kategorii: kooperatywa na bieżąco, wieści od 
rolnika, wiadomości asortymentowe, grupy 
robocze, spółdzielczość, wydarzenia i cieka-
wostki oraz rozwój Kooperatywy. 



Wydarzenia integracyjne

W 2021 roku, mimo ograniczeń związanych z pandemią, zorganizowaliśmy szereg 
wydarzeń mających na celu lepsze poznanie się członków/iń organizacji oraz lokalnej 
społeczności. Część wydarzeń ze względu na pandemię była przeprowadzona w for-
mule zdalnej.
 
Kawki Tematyczne

Rozpoczęliśmy projekt integracyjny pod nazwą “Kawka tematyczna”, czyli nieformalne 
spotkanie z funkcją samo-edukacji. Była to dla nas świetna okazja do integracji mimo 
obostrzeń pandemicznych, ponieważ w 2021 roku Kawki odbywały się w formule on-
line, a kiedy to było możliwe – także na żywo. Kawki są prowadzone przez członków 
i członkinie Kooperatywy. W 2021 odbyły się spotkania, których motywem przewod-
nim była segregacja śmieci, aktywizm i alternatywy dla kapitalizmu, fotografia oraz 
pieczenie na zakwasie.

Piknik Urodzinowy Kooperatywy w ogrodzie społecznościowym Motyka i Słońce, na 
którym świętowaliśmy 8. urodziny naszej inicjatywy. 

W trakcie pikniku zorganizowaliśmy bazarek z rękodziełem i różnego rodzaju wytworami 
członków i członkiń Kooperatywy,   wykład nt. spółdzielczości i warsztaty prowadzone 
przez osoby zaangażowane w spotkania w ramach cyklu “Kawka tematyczna”: wykłady/
warsztat o domowej produkcji cydru, pieczeniu na zakwasie, a także pokaz filmu z serii 
Aroundtheworld.coop.

Piknik Sąsiedzki – Dni Dyni z okazji otwarcia lokalu przy al. Niepodległości 88 i akcji 
edukacyjnej #gotujzkooperatywa
Wspólne gotowanie i sesja zdjęciowa potraw do e-booka #gotujzkooperatywą w MAL 
Włochy

“Śledzik” covidowy – czyli integracyjne spotkanie na świeżym powietrzu organizowane 
przed przed sklepem przy ul. Andersa.





4. Edukacja

W obszarze edukacji działamy w różnorodny sposób, sami inicjujemy spotkania 
zwiększające wiedzę na temat szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju, ale 
też uczestniczymy w wydarzeniach jako goście lub prelegenci.

PROJEKTy EDUKACyJNE

Projekt Erasmus+ „Tworzenie wspólnoty przez kooperację”

Rozpoczęliśmy realizację 2-letniego projektu, dzięki któremu członkowie i członkinie 
Kooperatywy mogli brać udział w szkoleniach organizowanych przez europejskie orga-
nizacje. Wyjazdy szkoleniowe odbywają się w 3-osobowych zespołach. 
W 2021 roku 15 osób odwiedziło 4 organizacje przyjmujące:

• Rotterzwam – holenderska organizacja przedsiębiorców społecznych, którzy łączą 
społeczności wiejskie z miastem;

• Slow Food Ikaria – grecka organizacja, która łączy kwestie lokalnej żywności i anga-
żowania lokalnej społeczności do promocji zdrowego odżywiania wśród seniorów;

• Buscándome las Habichuelas – hiszpańska organizacja w której odbyliśmy szkolenie 
o skutecznym marketingu rolniczym oraz dedykowane szkolenie z języka hiszpań-
skiego;

• Kooperatywa Freixodomeio – tu nabywaliśmy umiejętności z zakresu sposobów 
aktywizacji oraz uczenia o łańcuchu produkcji w społecznościach wiejskich.

Building Up Social Solidarity Economy (BUSSE) 

BUSSE to międzynarodowy projekt realizowany przez Kooperatywę od 2018 r. W pro-
jekcie współpracujemy z czterema innymi organizacjami pozarządowymi: Ekumenická 
akademie (EA) z Czech, Utopia ze Słowacji, Katholische Sozialakademie Österreichs 
(KSOE) z Austrii, RIPESS Europe jako sieć ogólnoeuropejska, która zajmuje się pro-
mocją ekonomii społecznej i solidarnej. Projekt był współfinansowany przez Komisję 
Europejską w ramach programu Erasmus+.
Celem BUSSE było upowszechnianie know-how i praktyk ekonomii społecznej i so-
lidarnej (ESS) w Europie Środkowo-Wschodniej. W ramach projektu Kooperatywa 
zorganizowała 4 warsztaty i wspólnie z partnerami opracowała 2 publikacje. W 2021 
roku odbyło się spotkanie podsumowujące projekt.



Skalowanie projektu Agro-Eko-Lab

Opracowana przez nas innowacja społeczna Agro-Eko-Lab na promocję współpracy 
z kooperatywami spożywczymi w szkołach rolniczych została uwzględniona w konkursie 
na skalowanie przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. W wyniku konkursu 
wyłoniono podmiot, którego zadaniem jest wdrożenie naszej innowacji na szerszą skalę.
 
Gotuj z Kooperatywą – Kampania informacyjna na rzecz zdrowego stylu życia i promowania 
spożycia napojów bezalkoholowych

Celem kampanii było promowanie zdrowego trybu życia, w tym spożywania zdrowej 
żywności i napojów bezalkoholowych. W ramach akcji zrealizowaliśmy szereg różnych 
działań organizowanych przez społeczność Kooperatywy. Część z nich była wsparta 
przez Dzielnicę Mokotów, a część była oddolnym działaniem osób zaangażowanych 
w naszą społeczność. Co udało nam się zrobić?



• Piknik Sąsiedzki – Dni Dyni. Piknik był nie tylko okazją do budowania społeczności 
na Mokotowie, ale także do informowania mieszkanek i mieszkańców o sposobach 
na zdrowe, łatwe i sezonowe gotowanie. W ramach pikniku odbyły się spotkania 
z przedstawicielką Koalicji Żywa Ziemia – Dorotą Meterą.

• Kampania promocyjna #gotujzkooperatywa w social mediach i na terenie Dzielnicy 
Mokotów. Dzieliliśmy się sprawdzonymi przepisami na proste sezonowe dania, które 
można wykonać z dostępnych lokalnie składników. Zwracaliśmy uwagę na społeczny 
aspekt związany ze wspólnym gotowaniem. Przedstawialiśmy gotowanie jako dzia-
łanie wspierające dobre samopoczucie i dobrostan psychiczny, a także aktywność 
ułatwiającą nawiązywanie relacji.

• Książka kucharska #gotujzkooperatywą. Opublikowaliśmy darmowego e-booka 
z zimowymi, sezonowymi przepisami od członków i członkiń Kooperatywy. Ponad 
1000 osób zdecydowało się na pobranie naszej publikacji. Przygotowanie e-booka 
poprzedziło spotkanie członków i członkiń Kooperatywy na wspólne gotowanie 
i sesję zdjęciową potraw.

Edukacja związana ze spółdzielczością, zrównoważonym rozwojem i nie tylko:

• Udział w debacie “Czy kooperatywy freelancerów mogą być szczepionką na kryzys 
(pracy)?”



• Edukacja wewnętrzna: historie spółdzielcze przedstawione cyklicznie w kolejnych 
kurierach Kooperatywy kierowanych do członków i członkiń, np. o Pionierach 
z Rochdale.

• Spotkanie z młodzieżą nt. globalnych wyzwań organizowane przez Edukacja 
Globalna CEO – spotkanie z młodymi osobami z całej Polski, które brały udział 
w obozie młodzieżowym na temat wyzwań globalnych.

• Wizyty studyjne innych organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii spo-
łecznej w ramach programu wymIaNNa prowadzonego przez Fundację Stocznia 
w ramach projektu “Katalizator innowacji społecznych”.

• Prowadzenie warsztatu na Festiwalu Warsztatów Outdoor w ramach SPOT. Spot 
jest kolektywem projektowo-budowlanym, który każdego roku spotyka się podczas 
tygodniowych prac nad renowacją publicznie użytecznego budynku, ucząc się 
w praktyce prac budowlanych i doświadczając wspólnej pracy. Każdą edycję kończy 
Festiwal Warsztatów Outdoor. Braliśmy udział w prelekcji na temat idealnego miasta 
i opowiadaliśmy uczestnikom o Kooperatywie. 

• W czerwcu odwiedziła nas grupa uczniów i uczennic Odpowiedzialni z 39lO z XXXIX 
lO im. lotnictwa Polskiego, żeby dowiedzieć się o tym, jak działamy na codzień, 
jak skracamy łańcuchy dostaw i jak realizujemy w praktyce wartości spółdzielcze. 
Wizyta u nas była częścią międzynarodowego projektu #EUWISE, mającego na celu 
zwiększenie nabywania kompetencji społecznych i obywatelskich oraz zrozumienie 
wartości i podstawowych praw przez młodych ludzi.

• Praktyki zawodowe w Grupie Roboczej Strategia Marketingowa. Przez 2 tygodnie 
wspieraliśmy uczennicę LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie w zdoby-
waniu umiejętności z zakresu tworzenia materiałów promocyjnych i prowadzenia 
przedsiębiorstwa społecznego.

• lekcja gościnna na podstawach przedsiębiorczości w LO im. Klementyny Hoffma-
nowej w Warszawie.

• Wzięliśmy udział w filmie edukacyjnym stworzonym przez International Coopera-
tive Research Group. Wideo było częścią projektu badawczego pt. „Jak spółdzielnie 
zmieniają świat” przeprowadzanego w czterech krajach. https://www.youtube.com/
watch?v=8RVx9YUaDHs

• Wzięliśmy udział w spotkaniu na żywo po filmie „W stronę zielonej utopii”, gdzie 
opowiadaliśmy o spółdzielczości w ramach festiwalu filmowego Millenium Docs 
Against Gravity. 

• Opowiadaliśmy o kooperatywach spożywczych podczas festiwalu LABA organi-
zowanego przez magazyn Przekrój.

• Razem z organizacjami Bujna Warszawa i Naprzód Działki opowiadaliśmy o diecie 
przyjaznej dla klimatu, rolnictwie ekologicznym, żywności, miejskim rolnictwie 
i ogrodnictwie. Była to akcja edukacyjna organizowana dla pracowników 3 warszaw-
skich domów kultury Służewskiego Domu Kultury, Staromiejskiego Domu Kultury 





i Wolskiego Centrum Kultury.
• Przeprowadziliśmy dyskusję o suwerenności żywnościowej w Służewskim Domu 

Kultury.
• Wzięliśmy udział w tworzeniu webdocu “Jadalne Miasto Warszawa” przygotowa-

nego przez Biennale Warszawa. www.jadalnemiastowarszawa.pl ,„Kooperatywa 
to przykład na to, że można inaczej, że inny świat ‒ taki ludzki, oparty na więziach 
społecznych i wzajemnej pomocy ‒ jest nadal możliwy”. – cytat z wystąpienia człon-
kini Kooperatywy Dobrze Joanny Humki w projekcie.

• Poprowadziliśmy spotkanie - “Czym jest i jak działa kooperatywa? Na przykładzie 
Kooperatywy Spożywczej „Dobrze” w Wawerskim Centrum Kultury Filia Radość 
w ramach projektu eko/orientacja w którym podejmujemy zagadnienia dotyczące 
ekologii, zmian klimatu, zrównoważonego stylu życia.

• W krakowskiej Spółdzielni Ogniwo uczestniczyliśmy w premierze specjalnego 
numeru czasopisma „Równość” pt. „Wspólnota” opowiadaliśmy o tym, czy i jakie 
wspólnoty budują wewnątrz i wokół siebie spółdzielnie i kooperatywy.

• Młodzi Przedsiębiorczy – W 4. kwartale 2021 roku rozpoczęliśmy pracę przy 
projekcie Młodzi Przedsiębiorczy jako partner merytoryczny dla Centrum Edu-
kacji Obywatelskiej. Wzięliśmy udział w warsztatach inicjujących projekt, których 
celem było przygotowanie zespołu projektowego do badania potrzeb edukacyjnych 
z obszaru przedsiębiorczości społecznej w ramach zajęć podstaw przedsiębiorczości 
w szkołach branżowych. Projekt będzie kontynuowany w roku 2022.



5. Demokracja
Zgromadzenia Walne

W 2021 roku zorganizowaliśmy trzy Zgromadzenia Walne. W trakcie Walnych deba-
towaliśmy o:

• trudnej sytuacji finansowej Kooperatywy i szukaliśmy rozwiązań. Zdecydowaliśmy 
o utrzymaniu marży członkowskiej na poziomie 11%.

• sytuacji lokalowej Kooperatywy. Jeszcze w 2020 roku zdecydowaliśmy, o poszuki-
waniu nowego lokalu w dzielnicy Mokotów. 

• efektywnym działaniu grup roboczych, czyli sposobie na skuteczne włączenie 
członków i członkiń w działanie Kooperatywy.

• rozwoju Kooperatywy i potrzebie aktualizacji jej modelu prawnego oraz bizneso-
wego. Przeanalizowaliśmy 6 różnych form prawnych. Podjęliśmy decyzję o pracach 
nad założeniem Spółdzielni i opracowywaniem jej statutu.

Grupy robocze

Reaktywowaliśmy działanie Grup Roboczych (GR). Część z nich miała charakter ciągły, 
inne działały doraźnie, na potrzebę realizacji konkretnego celu. Grupy Robocze aktywne 
w 2021 roku:

GR E-sklep: Wspólnie pracowaliśmy nad UX sklepu online.
GR Członkostwo: Grupa pracowała nad analizą jakości członkostwa i poprawą doświad-
czeń członkowskich. Zrobiliśmy m.in. badanie satysfakcji z członkostwa i wdrażaliśmy 
wyniki badania.
GR Nowy lokal: Współpracowaliśmy przy poszukiwaniu nowego lokalu dla Kooperatywy, 
dostosowanego do naszych potrzeb.
GR Newsletter: Grupa pracuje przy cotygodniowym wydawaniu kuriera skierowanego do 
członków i członkiń Kooperatywy. 
GR Asortyment: Wspólnie pracowaliśmy nad doprecyzowaniem kryteriów asortymento-
wych stosowanych przy wyborze produktów do naszych sklepów.
GR Strategia Marketingowa: Korzystając ze wsparcia zatrudnionej ekspertki, wiedzy i za-
angażowania członków i członkiń wypracowaliśmy strategię marketingową, która łączy 
realizację naszych potrzeb jako przedsiębiorstwa i organizacji wdrażającej zmianę społeczną.
GR Social Media: Grupa pracuje w trybie regularnym, zajmuje się opracowywaniem treści 
i prowadzeniem kanałów social media Kooperatywy.



Otwarte Spotkania Zarządu

Praktykowaliśmy cykliczne spotkania zarządu w formule otwartej (Otwarte Spotkania 
Zarządu), czyli spotkania zarządu, na które są zapraszani wszyscy członkowie i człon-
kinie Kooperatywy. Odbywały się także regularne spotkania zespołu pracowniczego 
oraz wspólne spotkania zarządu i zespołu pracowniczego.



6. Rzecznictwo
Konsultacja projektu ustawy o ekonomii społecznej

Zaopiniowaliśmy projekt ustawy o ekonomii społecznej –przesłalismy do MRiPS nasz 
głos w tej sprawie zwracając uwagę na potrzebę szerszej definicji przedsiębiorstwa 
społecznego. 

Działania rzecznicze prowadziliśmy też w ramach Koalicji Żywa Ziemia

Konsultowaliśmy i zgłaszaliśmy wspólnie z Koalicją uwagi do Krajowego Planu Strate-
gicznego WPR.

Włączaliśmy się w kampanię informacyjną Koalicji “Klimat, rolnictwo i polityka rolna”, 
której celem było poszerzenie wiedzy na temat zależności pomiędzy rolnictwem i kli-
matem i wpływu na nie decyzji politycznych. 

W ramach Sieci Kooperatyw Spożywczych (SKOOPS) – organizacji Parasolowej Polskich 
Kooperatyw Spożywczych

Włączyliśmy się w rozmowy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi poświęcone 
powstaniu prawodawstwa dot. kooperatyw spożywczych w Polsce.



Rozwój Kooperatywy 
w 2021 roku
Rozwój lokalowy – nowy lokal na Mokotowie!

Podjęliśmy trudną dla nas decyzję o rezygnacji z najmu lokalu miejskiego przy ul. Pu-
ławskiej/Narbutta. Lokal wynajęliśmy we wrześniu 2020 roku, jednak tuż po podpisa-
niu umowy okazało się, że z powodu awarii stropu pod naszym lokalem nie możemy 
z lokalu korzystać ani prowadzić w nim prac remontowo-adaptacyjnych. Przedłużająca 
się niepewność związana z tym lokalem i brak informacji o terminie zakończenia prac 
remontowych, a także zły stan techniczny lokalu (oceniony po dokonaniu przeglądu 
instalacji) spowodowały, że postanowiliśmy zrezygnować z tego lokalu i poszukać dla 
niego alternatywy.
Udało nam się znaleźć inny lokal na Mokotowie, przy al. Niepodległości 88, który 
spełniał nasze oczekiwania. Lokal był w dobrym stanie technicznym, więc po krótkim 
okresie remontowo-adaptacyjnym, na początku listopada 2021 roku, uruchomiliśmy 
w nim działalność. Oznaczało to przeprowadzkę z naszego pierwszego lokalu, przy ul. 
Wilczej 29a. Lokal przy Wilczej, choć darzony przez naszą społeczność dużą sympatią 
i sentymentem, był już dla nas za mały i niewystarczający. Wraz z rozpoczęciem dzia-
łalności przy al. NIepodległości zakończyliśmy działalność w lokalu przy ul. Wilczej. 

Rozwój IT

W 2021 roku działaliśmy bardzo intensywnie w obszarze rozwoju IT Stowarzyszenia. 
Pandemia pokazała nam, że jest to bardzo ważna gałąź naszej działalności i powinniśmy 
wprowadzić jeszcze wiele usprawnień, żeby polepszyć stabilność, wydajność i bezpie-
czeństwo organizacji:

• uporządkowaliśmy organizację domeny i serwerów Stowarzyszenia;
• nawiązaliśmy stałą współpracę z firmą informatyczną czuwającą nad bezpieczeń-

stwem i aktualnością naszej strony internetowej;
• testowaliśmy stworzone przy małym nakładzie finansowym rozwiązanie informa-

tyczne jakim było uruchomienie sklepu Kooperatywy na platformie WooCommerce 
– projekt ten zawiesiliśmy, ale wniósł on nam ogrom wiedzy i doświadczenia do 
naszej organizacji;

• uruchomiliśmy nowy sposób płatności składek umożliwiający wpłatę składki pod-
stawowej lub z dodatkiem na poczet Funduszu Solidarnościowego przez autorską 



aplikację stworzoną przez członka Kooperatywy, a także dokonywanie płatności 
jednorazowej lub cyklicznej. To dla nas milowy krok! Wprowadzenie tego oprogra-
mowania sprawiło, że nie musimy ręcznie weryfikować płatności w naszej sporej 
bazie o członkostwie;

• przygotowujemy się do rozwoju Kooperatywy w kierunku założenia spółdzielni 
i otwierania kolejnych punktów. W tym celu przygotowaliśmy specyfikację potrzeb-
nych funkcji i zapytania ofertowe dla różnych dostawców oprogramowania i roz-
poczęliśmy research w kierunku poszukiwania nowych rozwiązań informatycznych 
dla rosnącej Kooperatywy.

W kierunku założenia Spółdzielni

Rozwój Kooperatywy w modelu stowarzyszenia jest bardzo ograniczony. Jednak ze 
względu na pandemię i związane z nią ograniczenia i wyzwania jeszcze w 2020 roku 
zawiesiliśmy prace nad wcześniejszym procesem strategicznym Kooperatywy. W czerwcu 
2021 roku podjęliśmy dalsze działania w kierunku rozwoju Kooperatywy, m.in. rozpo-
częliśmy prace nad zmianą jej formy prawnej. Po przeanalizowaniu kilku możliwych 
form prawnych Zarząd Kooperatywy zarekomendował założenie Spółdzielni “Dobrze”, 
której głównym założycielem będzie Stowarzyszenie i która przejmie większość jego 
działalności sprzedażowej. 

Jesienią 2021 roku konsultowaliśmy z członkami i członkiniami Kooperatywy główne 
założenia dotyczące działania Spółdzielni, a podczas grudniowego Walnego zgodzili-
śmy się na kontynuowanie prac dążących do jej założenia, w tym opracowanie statut 
Spółdzielni. Wiemy, że to dla nas ogromna szansa na uporządkowanie wielu procesów 
wewnętrznych w Kooperatywie, ale też możliwość rozwoju naszego przedsiębiorstwa. 

W 2021 roku rozpoczęliśmy też rozmowy o rozwoju modelu biznesowego w kierunku 
tzw. modelu wyspowego, który zakłada działanie magazynu centralnego, co ułatwi 
codzienną logistykę dostaw i pracę w sklepie, a także otwieranie kolejnych sklepów 
Kooperatywy.



Kooperatywy  
zmieniają Twój świat!

www.dobrze.waw.pl


