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Czym jest Pra ska Gieł da Spo żyw cza?

– Pra ska Gieł da Spo żyw cza po wsta ła ja ko pry wat na ini -

cja ty wa w 1991 ro ku w Ząb kach ko ło War sza wy, po -

cząt ko wo na jed no hek ta ro wym pla cu i w ha li o po wierz -

chni nie speł na dwóch ty się cy me trów kwa dra to wych.

Owo ce, cy tru sy, a tak że wa rzy wa i so ki, ofe ro wa ło

– w „szczę kach”, z sa mo cho dów i w me ta lo wych ga ra -

żach – oko ło dwu dzie stu ope ra to rów. Wła ści ciel był za -

ra zem sprze daw cą, za zwy czaj pra co wa ły ca łe ro dzi ny. 

Obec nie Pra ska Gieł da Spo żyw cza jest jed nym z naj -

wię kszych pol skich ryn ków hur to wych. Ryn kiem mię -

sa, na bia łu, prze two rów owo co wo-wa rzyw nych, świe -

żych owo ców, wa rzyw, ryb, na po jów, sło dy czy, uży wek

oraz wie lu in nych ar ty ku łów spo żyw czych. 

Chciał bym przy tym zwró cić uwa gę, że każ dy ry nek

hur to wy nie był i nie jest uczest ni kiem han dlu, a je dy -

nie miej scem, gdzie od by wa się han del, miej scem do -

brze zor ga ni zo wa nym, z od po wied nią in fra struk tu rą,

miej scem umoż li wia ją cym, z jed nej stro ny, sprze daż

pro du cen tom, a z dru giej stro ny kup no de ta li stom. My

nie je steś my po śred ni kiem, ale po ma ga my w han dlu.

Co wy ni ka z lo ka li za cji Gieł dy?

– Pra ska Gieł da Spo żyw cza zlo ka li zo wa na jest bez poś red -

nio przy gra ni cy War sza wy. Ta lo ka li za cja po wo du je, że

sta no wi ona prze de wszyst kim na tu ral ne za ple cze dla za -

o pa trze nia skle pów i lo ka li ga stro no micz nych sto łecz nej

aglo me ra cji oraz pra wo brzeż nej War sza wy i oko lic. Obec -

nie po nad po ło wa jej klien tów to fir my sto łecz ne, bli sko

jed na czwar ta po cho dzi z po wia tu wo ło miń skie go. 

Na ca łym świe cie ryn ki hur to we są bar dzo waż ne dla

wiel ko miej skich aglo me ra cji, bo wiem za o pa tru ją je

w świe żą żyw ność. Nie ste ty, trze ba po wie dzieć, że wła -

dze War sza wy nie do strze ga ją te go zja wi ska i nie an ga -

żu ją się w ża den spo sób w roz wój han dlu hur to we go,

cho ciaż by po przez bu do wę dróg do ja zdo wych. 

Lo ka li za cja Gieł dy w bez poś red nim są siedz twie War -

sza wy, ale już w gra ni cach po wia tu wo ło miń skie go, jest

z ko lei do dat ko wym atu tem ryn ku hur to we go. Bo choć

mar sza łek wo je wódz twa i mia sto Ząb ki nie za stą pią War -

sza wy w bu do wie dróg, to uzy ski wa nie wszel kie go ro -

dza ju ze zwo leń ad mi ni stra cyj nych, bie żą cy kon takt z wła -

dza mi sa mo rzą do wy mi i ad mi ni stra cyj ny mi jest tu

nie wąt pli wie szyb szy i ła twiej szy niż w sa mej sto li cy.

Kto jest klien tem Gieł dy?

– Co dzien nie na Pra skiej Gieł dzie Spo żyw czej za o pa -

tru je się od dwóch do trzech ty się cy skle pów i in nych

pun któw sprze da ży de ta licz nej oraz re sta u ra cji i firm

ca te rin go wych. Bar dzo dy na micz nie roś nie udział ga -

stro no mii. Za wdzię cza my to do sto so wa niu ofer ty do po -

trzeb. Ofe ru je my sze ro ki asor ty ment mię sa, na bia łu,

świe żych owo ców i wa rzyw, uży wek i ryb. Ta róż no -

rod ność ofer ty sa tys fak cjo nu je na wet naj bar dziej wy -

ma ga ją cych klien tów, wśród któ rych naj wię cej, po nad

po ło wę, sta no wią na dal skle py ogól nos po żyw cze. 

Co sta no wi moc ną stro nę Gieł dy?

– Ofer ta Pra skiej Gieł dy Spo żyw czej jest kon ku ren cyj -

na nie tyl ko dzię ki wy so kiej ja ko ści pro duk tów, atrak -

cyj nym ce nom i do brej ob słu dze, ale dzię ki te mu, że

– jak mó wi na sze ha sło – tu ku pisz wszyst ko w jed nym

miej scu. Co waż ne, nie do pusz cza my przy tym do zmo -

no po li zo wa nia ryn ku gieł do we go przez po je dyn cze go

ope ra to ra z okre ślo nej bran ży oraz sta ra my się wspie -

rać kon ku ren cję mię dzy du żą licz bą ope ra to rów w ra -

mach po szcze gól nych grup to wa ro wych. 

Li czy się też to, że przed sta wi ciel re sta u ra cji czy skle -

pu mo że tu wy brać to war spoś ród wie lu ofert, ma jąc

moż li wość do tknię cia, po sma ko wa nia i do kład ne go

obej rze nia go. Ist nie je bez poś red ni kon takt mię dzy

sprze da ją cym i ku pu ją cym. W ten spo sób two rzą się sil -

ne związ ki in ter per so nal ne, bu du je się za u fa nie. Po za

tym ry nek hur to wy ma w so bie coś ta kie go, co w han -

dlu jest istot ne z pun ktu wi dze nia psy cho lo gicz ne go,

a mia no wi cie tu moż na ne go cjo wać ce nę. Od bior ca za -

wsze mo że do stać upust, ja kiś bo nus. To dzię ki te mu

ma my wie lu lo jal nych klien tów.

Czy ku pu je się tyl ko na miej scu?

– Roz wi ja ją cą się for mą za ku pów na Pra skiej Gieł dzie

Spo żyw czej jest bez poś red ni do wóz do pun ktu de ta licz -

ne go: za mó wio na w hur tow ni te le fo nicz nie bądź przez

In ter net par tia to wa ru, do wo żo na jest do klien ta przez

pra cow ni ków hur tow ni, prze de wszyst kim tych naj wię -

kszych. Du że hur tow nie do wo żą włas nym trans por tem

po nad po ło wę sprze da wa nych ar ty ku łów.

Czy Gieł da ma wpływ na kształ to wa nie się cen?

– Sil ny ry nek hur to wy, ja kim jest Pra ska Gieł da Spo -

żyw cza – jesz cze raz pod kre ślę: miej sce, a nie po śred -

nik han dlu – po trzeb ny jest aglo me ra cji war szaw skiej

nie tyl ko dla ko or dy na cji ka na łów dy stry bu cyj nych.

Prze de wszyst kim uprasz cza ona i skra ca dro gę od pro -

du cen ta do kon su men ta, eli mi nu jąc ogni wa po śred nie,

któ re nie zwię ksza ją war to ści pro duk tów, a je dy nie prze -

chwy tu ją mar żę oraz za wy ża ją ce ny. Zor ga ni zo wa na

przez nas kon ku ren cja wpły wa na po ziom cen. To my

rów nież wy pra co wu je my stan dar dy ja ko ścio we nie tyl -

ko to wa rów, ale i ich opa ko wań. To u nas pro du cent

mo że po znać obo wią zu ją ce tren dy.

Wo bec dy na micz nej eks pan sji wiel ko po wierz chnio wych

sie ci han dlo wych, po sia da ją cych włas ne ka na ły dy stry -

bu cji, zdo by wa my klien ta szcze gól ną tro ską o jak naj -

szer szy asor ty ment ofe ro wa nych pro duk tów, po ło że niem

na ci sku na pro duk ty świe że oraz ja ko ścią ob słu gi.

Właś nie. Czy eks pan sja sie ci han dlo wych nie za gra ża

Gieł dzie?

– We Fran cji po nad trzy czwar te ob ro tów ar ty ku ła mi

spo żyw czy mi od by wa się za po śred nic twem sie ci han -

dlo wych, a mi mo to ry nek hur to wy Es pa ce Ru gis pod

Pa ry żem jest naj wię kszym hur to wym ryn kiem w Eu -

ro pie. Na wet w gos po dar ce moc no skon cen tro wa nej na -

dal jest miej sce dla drob ne go i śred nie go pro du cen ta

oraz dla drob ne go i śred nie go dy stry bu to ra. 

W Sta nach Zjed no czo nych, gdzie pro duk cja jest skon -

cen tro wa na, to jed nak wiel ka część dy stry bu cji jest

roz pro szo na. Ist nie je mnó stwo ma łych skle pów i re -

sta u ra cji, któ re mu szą się gdzieś za o pa try wać. Róż ni -

ca po le ga na tym, że u nas na ryn ku dzia ła dwie ście,

a na nie któ rych na wet czte ry sta hur tow ni, nato miast

na ryn ku hur to wym np. w Me ry land, któ ry za o pa tru -

je Wa szyn gton i Bal ti mo re, jest ich za led wie oko ło

dwu dzie stu.

Czy Pra ska Gieł da Spo żyw cza zajmuje się tylko

organizacją handlu?

– Nie. Dzia ła tu tak że Sto wa rzy sze nie Roz wo ju Przed -

się bior czo ści i Ini cja tyw Lo kal nych, któ re go za da niem

jest wspie ra nie mi kro- i ma łych przed się biorstw. Pro -

wa dzi ono do radz two, szko le nia oraz udzie la po ży czek

na po dej mo wa nie no wej, jak rów nież roz wój zor ga ni -

zo wa nej już dzia łal no ści gos po dar czej. 

Ry nek hur to wy to nie tyl ko od po wied nio przy go to -

wa ny te ren, na któ rym zlo ka li zo wa ne są hur tow nie.

Jest tu tak że ca ła in fra struk tu ra to wa rzy szą ca, np. od -

dzia ły ban ków uła twia ją ce fi nan so wa nie oraz wie le

firm, któ re zaj mu ją się po śred nic twem w za kre sie po -

zy ski wa nia środ ków eu ro pej skich. In ne zaj mu ją się

do radz twem. Są to wszyst ko usłu gi nie zbęd ne dla fun -

kcjo no wa nia firm, zwłasz cza ma łych. Im bo wiem

mniej sza fir ma, tym mniej ma per so ne lu do za ła twia -

nia ta kich spraw i chęt niej ko rzy sta z usług ofe ro wa -

nych przez ry nek.

Jak Gieł da wy cho dzi na prze ciw zmia nom, za cho dzą -

cym w spo so bie od ży wia nia się Po la ków?

– Po la cy co raz czę ściej pre zen tu ją świa do mość i zna -

jo mość zdro we go sty lu ży cia i po praw ne go od ży wia -

nia, za czy na ją zwra cać uwa gę na skład ni ki za war te

w żyw no ści, sta ra ją się uni kać kon ser wan tów, sztucz -

nych do dat ków oraz żyw no ści ge ne tycz nie mo dy fi ko -

wa nej. Z jed nej stro ny pre fe ru je my świe że, nieprze two -

rzo ne pro duk ty, a z dru giej żyw ność tra dy cyj ną

i eko lo gicz ną. Ry nek hur to wy, wy cho dząc na prze ciw

ocze ki wa niom klien tów, pod jął wy zwa nie stwo rze nia

moż li wo ści za ku pu w jed nym miej scu, tj. w kom plek -

sie hur tow ni pod na zwą „Sa lon Pol skie Sma ki”, pro -

duk tów po wsta łych na ba zie tra dy cyj nych, re gio nal nych

re cep tur, w wa run kach eko lo gicz nych. Po nie waż są one

droż sze, nie ma ją jesz cze wie lu kon su men tów, ale nie

zmie nia to jed nak fak tu, że ten sek tor ryn ku roz wi ja się

naj bar dziej dy na micz nie. Pra ska Gieł da Spo żyw cza pro -

mu je te go ty pu pro duk ty i udzie la du żych bo ni fi kat

w czyn szu ope ra to rom zaj mu ją cym się wpro wa dza niem

tych ar ty ku łów na ry nek. Słu żą te mu też or ga ni zo wa ne

przez nas wy sta wy „Pol skie Sma ki”.

Ja ka jest Pa na zda niem przy szłość ryn ku hur to we go

w Pol sce?

– Ryn ki hur to we, słu żąc kra jo wym pro du cen tom, od -

gry wa ją już te raz istot ną ro lę w roz wo ju przed się bior -

czo ści. Co waż ne, do star cza ją też aglo me ra cjom miej -

skim świe żą, zdro wą żyw ność, wpły wa jąc na roz wój jej

pro duk cji. Pro duk ty, któ re ge ne ru ją ni ską mar żę, ta kie

jak np. mle ko, jabł ka czy mię so ku li nar ne, tra fia ją do

han dlu głów nie dzię ki ryn kom hur to wym.

Na wet w gos po dar kach bar dziej za a wan so wa nych niż

pol ska ryn ki hur to we na dal się roz wi ja ją. To właś nie na

ryn ku hur to wym ma szan sę spot kać się roz pro szo na

pro duk cja z roz pro szo nym han dlem. Ryn ki hur to we,

dzię ki kon cen tra cji ob ro tu, uła twia ją tak że kon tro lę ja -

ko ści i bez pie czeń stwa żyw no ści. Bo waż na jest nie tyl -

ko ce na pro duk tów, ale i to, by by ły one smacz ne i bez -

piecz ne dla na sze go zdro wia.

Różnorodność, konkurencyjność, bezpieczeństwo
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