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W numerze dodatek: 

Młodości, 
DODAJ nAm 
SKRZYDEŁ!

Jeden z tematów 
Ogólnopolskich Spotkań 

Ekonomii Społecznej 
w Krakowie

SPółDzIelcze BHP
Opracowanie i zatwier-
dzenie przez grupę zasad 
współpracy pozwala uniknąć 
niepotrzebnych „kwasów”.

krAjowy ProgrAm 
rozwoju ekoNomII 
SPołeczNej 
Dokument, który będzie 
kształtował przyszłość eko-
nomii społecznej w Polsce. 

BIzNeSPlAN jeSt 
PASSÉ!
Porady zawarte w podręcz-
niku Business Model Genera-
tion uczą nas, jak na jednej 
kartce zobrazować kluczo-
we elementy naszej firmy.

BlISko lokAlNycH 
PotrzeB 
Dopiero na styku dobrze zbada-
nych potrzeb i możliwości oraz 
wsparcia systemowego pojawia 
się efektywność i realne im-
pulsy dla rozwoju lokalnych 
społeczności. ...........................  s. 03 ...........................  s. 04 ...........................  s. 10 ...........................  s. 12

Bezrobocie młodych jest coraz 
bardziej dotkliwym problemem 
społecznym, przed którym nie 
chroni nawet dobre wykształce-
nie czy zamieszkanie w dużym 
ośrodku. Niestety, pracodawcy 
nie chcą zatrudniać młodzie-
ży, tłumacząc to jej brakiem 
doświadczenia, albo zmuszają 
do bezpłatnych staży i pracy na 
umowach śmieciowych.

Dobrze znam te problemy, 
gdyż wiele osób związanych 
z naszym pismem to młodzi 
ludzie, którzy po zakończeniu 
edukacji boleśnie zderzyli się 
z realiami rynku zatrudnienia. 
W końcu, zamiast biegać z poda-
niami i spędzać kolejne godziny 
na śledzeniu ogłoszeń w In-
ternecie, postanowili odwrócić 
schemat. Zamiast szukać dla 
siebie „gotowego” miejsca w już 
istniejącej firmie – wspólnie 
z osobami w podobnej sytuacji 
utworzyli własną. Ich histo-
rie przeczytacie na kolejnych 
stronach.

Z moich obserwacji wynika, 
że rośnie liczba młodych osób, 
które upatrują swojej szansy 
w zakładaniu przedsiębiorstw 
społecznych. Mogą dzięki nim 
nie tylko zarabiać na życie, ale 
niejednokrotnie realizować 
także swoje pasje i ideały. To 
dobry znak dla polskiej ekono-
mii społecznej. 

Warto tu przypomnieć słowa 
Romualda Mielczarskiego, gi-
ganta rodzimej spółdzielczości, 
który podkreślał, że kooperaty-
wa jest szkołą, w której kształcą 
się i dojrzewają talenty admini-
stracyjne, techniczne i organiza-
torskie. Doskonalenie umiejęt-
ności, kreatywność i innowacje 

– tego powinniśmy oczekiwać 
od spółdzielczej młodzieży. 
Wspomniane kompetencje, tak 
jak sto lat temu, stanowią bo-
wiem klucz do rozwoju całego 
sektora, a bez młodzieńczego 
idealizmu nie uda się wskrzesić 
ducha szlachetnych pionierów 
kooperatyzmu. 
Szymon Surmacz

Zdawaliśmy sobie sprawę, że pikiety i protesty to za mało.  
Potrzebowaliśmy czegoś, co zapewni nam utrzymanie i sfinansuje 
nasze pomysły na budowę lepszego świata...

Poznaliśmy się na projekcji filmu 
poświęconego alternatywom dla 
kapitalizmu i komunizmu. Od po-
czątku łączyła nas potrzeba dzia-
łania na rzecz zmian systemowych. 
Pierwszym naszym pomysłem była 
strona internetowa „Zmień System” 
oraz wspólne akcje protestacyjne. 
Zaczęliśmy się spotykać, rozma-
wiać, kreować wizję świata, w któ-
rym chcielibyśmy żyć. Każde z nas 
dostrzegało fakt, że obecne realia 
społeczno-gospodarcze są dalekie 

od ideału, pozbawione cech tak 
ważnych dla każdego człowieka 
jak bliskość, sprawiedliwość, spokój, 
zdrowy tryb życia, swoboda działa-
nia, możliwość wykorzystywania 
własnych potencjałów.

Zdawaliśmy sobie sprawę, że pi-
kiety i protesty to za mało; że nie 
wystarczy raz na jakiś czas wyjść 
na ulicę. Nasze spotkania nabra-
ły nowego znaczenia: najpierw 
joga, potem wspólna medytacja, 
a  po nich gorące burze mózgów 

poświęcone szukaniu odpowiedzi 
na pytanie, jak realizować nasze 
ideały w codziennym życiu i zara-
żać nimi innych. Jednocześnie po-
trzebowaliśmy czegoś, co zapewni 
nam utrzymanie i sfinansuje nasze 
pomysły na budowę lepszego świa-
ta. Rozpatrywaliśmy różne formy 
działalności, w tym fundację. Za-
przyjaźniona z nami Jadwiga Ło-
pata, działaczka na rzecz rolnictwa 
ekologicznego i ochrony wsi, pode-
słała nam w tym czasie odnośnik do 

strony o pozyskiwaniu pieniędzy 
na rozpoczęcie działalności gospo-
darczej w  postaci spółdzielni so-
cjalnej – i to było TO!

Było dla nas ważne, aby każdy 
z  grupy założycielskiej mógł się 
w pełni realizować w naszej spół-
dzielnianej przestrzeni. Mieliśmy 
w  swoich szeregach dietetyka, 
kucharza, menedżera, inżyniera 
ochrony środowiska zaintereso-
wanego uprawami permakulturo-
wymi. Wybór spośród kilkunastu 

PołączyłA NAS 
„SPółDzIelNIA”
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możliwości dokonał się szybko – po-
stanowiliśmy otworzyć wegetariań-
ski, ekologiczny bar.

Zaczęliśmy od znalezienia dofi-
nansowania na nasze przedsięwzię-
cie, w  Grodzkim Urzędzie Pracy 
w Krakowie. Dzięki temu mogliśmy 
wynająć lokal na Kazimierzu i roz-
począć remont. Udało się! 

„Spółdzielnia” stała się dla nas 
miejscem twórczej pracy oraz pro-
pagowania idei, które nas do siebie 
zbliżyły i o które tak walczyliśmy. 
Serwujemy kawę i  herbatę wy-
produkowane zgodnie z  zasada-
mi sprawiedliwego handlu. Nasze 
posiłki przyrządzane są z produk-
tów ekologicznych kupowanych 

bezpośrednio u małopolskich rol-
ników. Nawiązaliśmy z  nimi bez-
pośrednie kontakty, poznaliśmy się, 
polubiliśmy. Mają oni zapewniony 
zbyt na swoje produkty z pominię-
ciem pośredników, a dodatkowo 
pieniądz krąży w obrębie regionu. 
Przyjaźnimy się z Wawelską Koope-
ratywą Spożywczą, której ułatwi-
liśmy dostęp do certyfikowanych 
warzyw ekologicznych, dzięki cze-
mu jej rozwój nabrał tempa. 

Promujemy zdrową, wegetariań-
ską i wegańską dietę. To kolejna 
idea, która nas połączyła – chcemy 
przyczynić się do minimalizacji 
okrutnego wykorzystywania zwie-
rząt. Wielu ludzi nadal nie zdaje so-
bie sprawy z faktu, iż śmiało można 
obejść się bez białka zwierzęcego, 
tak samo jak bez butów ze skóry. 
W  naszej kuchni nie używamy 
produktów opryskiwanych i  na-
wożonych chemicznie. Nie stosuje-
my polepszaczy ani konserwantów; 
wracamy do prawdziwych smaków 
i wartości odżywczych potraw.

Nasza restauracja jest chyba 
jedynym tak otwartym miejscem 
w Krakowie. Odbywają się u nas 
koncerty, wystawy, warsztaty, 
projekcje filmów oraz dyskusje 
na tematy społeczne. To nie ko-
niec naszych pomysłów: planu-
jemy uruchomić połączony ze 

„Spółdzielnią” Bank Czasu, czyli 
system bezgotówkowej wymiany 
usług, a w przyszłości być może 
będziemy również uprawiać włas-
ne warzywa.

Najcudowniejsze jest chyba jed-
nak to, że jesteśmy spółdzielnią! 
Stanowimy zespół ludzi, którzy kre-
ując coś wspólnie, realizują własne 
marzenia. Niesamowite jest to, jak 
bardzo się do siebie zbliżyliśmy 
i jak wiele jesteśmy w stanie razem 
zdziałać. Po tych kilku miesiącach 
poznawania się tworzymy niemal 
rodzinę.

Ekipa Spółdzielni Socjalnej 
prana
www.spoldzielnia.org

ogólnopolskie 
Spotkania 
ekonomii 
Społecznej 2013

Już za rok Ogólnopolskie Spotkania 
Ekonomii Społecznej odbędą się 
w  Szczecinie i Nowym Warpnie. 
Już teraz zapraszamy do zarezerwo-
wania czasu na wrzesień przyszłego 
roku. Przyszłoroczny OSES, którego 
tematem przewodnim będą finan-
se, będzie wydarzeniem łączącym 
teorię z praktyką, czyli będą odby-
wać się zarówno spotkania i konfe-
rencje, jak i Targi Przedsiębiorstw 
Społecznych. Targi mają na celu 
prezentację i sprzedaż produktów 
sektora przedsiębiorczości spo-
łecznej, jak również integrację śro-
dowiska i zawiązywanie powiązań 
kooperacyjnych. Jesienną imprezę 
zaplanowaliśmy również jako spot-
kanie branżowe dla różnych inicja-
tyw, zarówno wspierających przed-
siębiorczość społeczną, jak i tych 
wywodzących się z wspomnianego 
sektora. 

 Organizatorem OSES jest Funda-
cja Fundusz Współpracy przy wspar-
ciu Stowarzyszenia „Czas Przestrzeń 
Tożsamość” i Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Zachodnio-
pomorskiego. Obecnie jako organi-
zatorzy zapraszamy do zgłaszania 
swoich pomysłów i propozycji na 
przyszłoroczny OSES – każdy może 
być jego współtwórcą. Więcej infor-
macji na www.oses2013.pl. AS

w centrum oPuS 
StAwIAmy NA młoDość! 

Spółdzielnie socjalne zakładane przez osoby fizyczne 
wydają się atrakcyjną formą wchodzenia na rynek pracy 
ludzi młodych. Poprzez kooperację, łączenie własnych 
pomysłów, doświadczeń i umiejętności, spółdzielnia
socjalna jest dobrym narzędziem wsparcia aktywno-
ści ludzi młodych oraz szansą na tworzenie własnego 
miejsca pracy, za które jest się odpowiedzialnym i samo-
dzielnie – lecz nie samemu – kreuje się swoją przyszłość. 
ŁukaSz WaSzak, prezeS zarządu centrum promocji 
i rozWoju inicjatyW obyWatelSkich „opuS” 

Osoby młode w dużej mierze mają problem z wejściem 
na rynek pracy z powodu braku doświadczenia zawodo-
wego. Nie mogą jednak nabyć doświadczenia, ponieważ 
nie funkcjonują na rynku pracy. To błędne koło. Są to 
często osoby, które mają duży potencjał, dobre pomy-
sły na własny biznes i chęci do działania. Założenie 
spółdzielni socjalnej to dla nich możliwość połączenia 
realizacji swoich zainteresowań z zawodową praktyką.
Dodatkowo, spółdzielnia daje możliwość realizacji 
obok celów biznesowych również celów społecznych, 
co dla wielu młodych ludzi jest bardzo ważne. 
agata hermanoWicz, koordynatorka projektu 

„oWeS – WSparcie SpóŁdzielczości Socjalnej, 
modele rozWoju eS”

*** 
Sytuacja na rynku pracy zmuszała nas do podejmowania pracy czasowej, 
często bez zawierania umów, gdzie jako pracownicy spotykaliśmy się 
z wyzyskiem i ignorowaniem przepisów Kodeksu pracy. Większość z nas 
nie posiada jeszcze wyższego wykształcenia, co często dyskfalifikowało nas 
podczas poszukiwania pracy w interesującej nas branży. Regułą jest, poza 
wykazaniem doświadczenia, posiadanie dokumentów poświadczających 
ukończenie studiów. 
Aktualnie tworzymy firmę odpowiedzialną społecznie, która w przyszłości 
zagwarantuje miejsca pracy nie tylko założycielom, ale także innym 
osobom, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia.

Równość członków spółdzielni jest dla nas dodatkowym motorem na-
pędowym. Poprzez poczucie, że każdy ma wpływ na kierunek, w którym 
zmierza nasza firma, czujemy większą odpowiedzialność za podejmowane 
decyzje.
SpóŁdzielnia „5-ty kolor”, beneficjent ośrodka WSparcia 
ekonomii SpoŁecznej przy centrum opuS W Łodzi
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Rozwój ekonomii 
społecznej, w tym 
spółdzielczości 
socjalnej, znajduje 
się dość wysoko 
wśród priorytetów 
finansowania ze 
źródeł europejskich, 
zwłaszcza w przypadku 
Europejskiego 
Funduszu Społecznego; 
mówią o tym zapisy 
unijnej perspektywy 
finansowej na lata 
2014–2020. Aby 
jednak „odgórnie” 
kierowane pieniądze 
nie trafiały w społeczną 
próżnię, muszą 
spotkać się z oddolną 
inicjatywą samych 
zainteresowanych. 

Z punktu widzenia lokalnych spo-
łeczności niezwykle istotne jest, by 
jak najwięcej pomocy trafiało bezpo-
średnio do miejscowych spółdzielni, 
a oferowane szkolenia i inne metody 
wsparcia bazowały na zdiagnozowa-
nych potrzebach, a nie wyobraże-
niach „centrali”. Niezbędne jest do 
tego zaangażowanie samych spół-
dzielców oraz osób wspierających 
rozwój lokalny, wskazujących Bruk-
seli najlepsze sposoby wykorzysta-
nia dotacji. Dopiero na styku dobrze 
zbadanych potrzeb  i  możliwości 
oraz wsparcia systemowego poja-
wia się efektywność i realne impulsy 
dla rozwoju lokalnych społeczności. 
Przykładem takiego połączenia jest 
historia Wyszkowskiej Wielobran-
żowej Spółdzielni Socjalnej SzRON.

Kooperatywa ta powstała w 2007 r., 
m.in. dzięki projektowi Partnerstwa 
na rzecz Rozwoju „Kluczowa rola 
gminy w aktywizacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych”, realizowane-
mu w ramach Programu Inicjatywy 

Wspólnotowej EQUAL. W jego ramach 
został sfinansowany cykl spotkań, 
na których niepełnosprawni z Wy-
szkowa i okolic mogli dowiedzieć się 
o korzyściach płynących z powołania 
spółdzielni socjalnej. Kluczowe było 
tutaj zrozumienie, że chodzi nie tyl-
ko o prowadzenie wspólnego przed-
siębiorstwa i zarabianie na życie, ale 
przede wszystkim o społeczną i zawo-
dową reintegrację. 

Sama wiedza, dobre chęci i moż-
liwości prawne to jednak za mało, 
aby prowadzić firmę, dlatego wy-
szkowskim niepełnosprawnym od 
początku towarzyszył konkretny, 
realistyczny pomysł na działal-
ność gospodarczą. Gmina Wy-
szków kończyła właśnie montaż 
instalacji miejskiego monitoringu 
wizyjnego i poszukiwała ludzi do 
obsługi systemu – do bitwy o te 
miejsca pracy przystąpiła nowo 
powstała Spółdzielnia SzRON (od 
pierwszych liter słów Szansa na 
Rozwój Osób Niepełnosprawnych). 
Początki nie były łatwe: trzeba 
było zyskać przychylność nie tyl-
ko Burmistrza i radnych miejskich, 
ale także komendanta Powiatowej 

Komendy Policji – to na jej terenie 
miało znajdować się stanowisko 
obsługi monitoringu. 

Burmistrz Wyszkowa był otwarty 
na plany SzRON-u, jednak decyzje 
podejmował stopniowo i ostrożnie. 
Początkowo w obsłudze systemu 
niepełnosprawnym spółdzielcom 
towarzyszyli pracownicy wyszkow-
skiej straży miejskiej, jednak kilka 
miesięcy po uruchomieniu moni-
toringu, Burmistrz podjął decyzję 
o zleceniu spółdzielni całości prac.

Po czasie przyznał, że pewnie 
nie zdecydowałby się na to, gdyby 
nie szacunek i zaufanie, na jakie 
od samego początku zapracowali 
spółdzielcy. Ich pracowitość, de-
terminacja i konsekwencja, a nade 
wszystko sumienność, przesądziły 
o uzyskaniu stałego miejsca pracy. 

Znacznie trudniej było przeko-
nać komendanta policji. Niechęć 
do dopuszczania „cywilów” do 
monitoringu była przez jakiś czas 
kością niezgody, jednak cierpliwy, 
unikający konfrontacji dialog przy-
niósł oczekiwane efekty. Krok po 
kroku, nieufność ustąpiła miejsca 
przychylności i szacunkowi, które 

ostatecznie otworzyły przed niepeł-
nosprawnymi drzwi komendy.

Drugim ważnym obszarem ak-
tywności gospodarczej SzRON-u 
stał się punkt usług kserograficz-
nych. W tym przypadku kluczowa 
okazała się umiejętność obserwacji 
i wyczucia nadarzającej się okazji. 
Negocjując kontrakt na obsługę 
monitoringu, spółdzielcy spędzali 
dużo czasu w  Urzędzie Miejskim 
w Wyszkowie. Podczas tych wizyt 
spostrzegli, że wielu interesan-
tów, odsyłanych przez urzędników 
w  celu skopiowania dokumentów, 
opuszcza budynek w poszukiwaniu 
punktu ksero. 

Spółdzielcy sami wyszukali miej-
sce w budynku urzędu, w którym 
można by świadczyć usługi poligra-
ficzne. Rozpoczęcie takiej działal-
ności wymagało ponownego zjed-
nania sobie Burmistrza Wyszkowa, 
a następnie Starosty Powiatu Wy-
szkowskiego. Członkowie SzRON-u 
nie chcieli nic za darmo – zadekla-
rowali, że zdobędą środki na sprzęt 
oraz że będą płacić czynsz. 

Maszyny kupili za pieniądze po-
zyskane ze wsparcia konkursowego 
na rozwój spółdzielczości socjalnej 
na Mazowszu, realizowanego przez 
Krajowy Związek Rewizyjny Spół-
dzielni Inwalidów i Spółdzielni 
Niewidomych. Na czynsz pracowa-
li przez kilka miesięcy, rezygnując 
z  wynagrodzenia – mieli świado-
mość, że jeśli nie posiada się kapi-
tału początkowego, to trzeba na 
niego zarobić. Dziś punkt usługowy 
prowadzony przez SzRON trwale 
wpisał się w krajobraz Urzędu Miej-
skiego. Korzysta z niego wielu inte-
resantów, a także urzędnicy gminni 
i powiatowi.

Obecnie spółdzielnia zatrudnia 
łącznie 9 pracowników. Obok piąt-
ki obsługującej monitoring wizyjny 
i dwojga pracowników punktu ksero, 
są jeszcze spółdzielcy zajmujący się 
transportem osób niepełnospraw-
nych oraz prowadzeniem biura 
kooperatywy.

Spółdzielnia socjalna powin-
na zajmować się nie tylko dzia-
łalnością gospodarczą, ale także 
oświatowo-kulturalną i społecz-
nie użyteczną w  sferze zadań 
publicznych – zarówno na rzecz 
swoich członków, jak i lokalnego 
środowiska. Jest to jeden z jej głów-
nych wyróżników spośród innych 
podmiotów działających na rynku. 

SzRON zaangażował się w działa-
nia  w  zakresie sportu i  rekreacji. 
W  latach 2010 i  2011, w  partner-
stwie z organizacjami pozarządo-
wymi i instytucjami samorządowy-
mi, udało mu się wygrać konkursy 
na dotacje z  Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich, dzięki którym 
powstała Wyszkowska Wypoży-
czalnia Sportowa, która aktualnie 
dysponuje 20 rowerami i 10 kajaka-
mi z przyczepką do ich transportu. 

Spółdzielnia dała się poznać jako 
organizacja potrafiąca skutecznie 
realizować przedsięwzięcia służą-
ce integracji społecznej i zaspoka-
janiu potrzeb lokalnej społeczności. 
Grupom i osobom nie uprawiającym 
turystyki rowerowej ani kajakowej, 
z  powodu bariery kosztów bądź 
braku odpowiednich wzorców, 
stworzyła ona możliwość ciekawego 
i zdrowego spędzania czasu, wyko-
rzystując do tego unikalne walory 
krajobrazowo-turystyczne okolic 
Wyszkowa. 

Niepełnosprawni spółdzielcy nie 
zamierzają zadowolić się tym, co 
już osiągnęli. Co, oprócz własnej 
zaradności, może im pomóc w dal-
szym rozwoju? Czy znajdą wspar-
cie w unijnym planie finansowym 
na lata 2014-2020? Czy pomocne im 
będą Ośrodki Wsparcia Ekonomii 
Społecznej, działające na nowych 
zasadach, zgodnych z planowanym 
Krajowym Programem Rozwoju 
Ekonomii Społecznej? Tak, jednak 
pod warunkiem, że podmioty od-
powiedzialne za wdrażanie pro-
gramów i wydawanie pieniędzy 
przygotują systemy adekwatne do 
specyfiki spółdzielczej. 

Instytucje wsparcia muszą umieć 
oceniać realność pomysłów bizne-
sowych, tworzyć systemy pożyczek 
na ich realizację, oferować szkolenia 
podnoszące kompetencje spółdziel-
ców i umożliwiające profesjonaliza-
cję ich przedsiębiorstw. Nie mogą 
jednocześnie zapominać o przeka-
zywaniu wiedzy na temat prowadze-
nia działalności zgodnie z ideałami 
spółdzielczymi. Trzeba pamiętać, 
że prowadzenie spółki kapitałowej, 
działającej w celu osiągania zysku, 
jest czymś zupełnie innym od pro-
wadzenia demokratycznego przed-
siębiorstwa społecznego, mającego 
zaspokajać potrzeby członków oraz 
ich lokalnego otoczenia.

artur laSkoWSki

BlISko lokAlNycH PotrzeB 

Prezes spółdzielni SzRON w gronie laureatów i organizatorów konkursu dla 
zatrudniających osoby niepełnosprawne – Lodołamacze 2012.
Fot. Artur Laskowski

Nowe warpno
Nowe Warpno to nie tylko uro-
kliwa miejscowość w północno–
zachodniej Polsce – to również 
miejsce jednego z największych, 
corocznych spotkań przedsiębior-
ców społecznych z całego kraju. 
W tym roku, w ostatni weekend 
sierpnia, jak zawsze dyskutowali 
oni na temat swojego sektora, oraz 
uczestniczyli w prezentacjach firm 
społecznych. Tegoroczne Targi, 
jak i poprzedzająca je konferen-
cja, koncentrowały się na tematy-
ce obszarów wiejskich, w związ-
ku z czym w obu wydarzeniach 

licznie uczestniczyli przedstawi-
ciele Lokalnych Grup Działania. 
Uczestników Targów zaskakiwa-
ła pomysłowość przedsiębiorstw 
społecznych oraz niezliczona licz-
ba sfer, w jakich działają (m.in. re-
konstrukcje historyczne, survival, 
zajęcia terapeutyczne z wykorzy-
staniem zwierząt etc.). Uczestnicy 
spotkań mogli się również zapo-
znać z nowymi możliwościami 
finansowania swojej działalności. 
Relację z imprezy można znaleźć 
w kwartalniku „Kierunki Zmian” 
(www.kierunkizmian.pl). AS 
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Dlaczego program?
Niektórzy mówią, że państwo nam 
tylko przeszkadza. Ich zdaniem, 
gdyby zlikwidowano ograniczenia, 
daniny publiczne i przepisy, rozwi-
nęlibyśmy naszą aktywność i przed-
siębiorczość na dużo większą skalę. 
Uważać tak mogą jednak wyłącznie 
osoby oderwane od rzeczywistości. 
W obecnym świecie wybór jest dość 
prosty. Tam, gdzie nie ma regulacji 
państwa, decydują wyłącznie pie-
niądze, i to wielkie pieniądze. Na-
sza przedsiębiorczość specjalnie się 
w tym przypadku nie liczy, chyba że 
zgodzimy się pracować za głodowe 
stawki, dając zarabiać korporacjom. 
Równowagę mogą zapewnić jedynie 
regulacje i działania publiczne.

Inna rzecz, że powinny być one 
znacznie bardziej przyjazne i prost-
sze w stosowaniu. Aby mogło tak się 
stać, potrzebny nam jest konkretny 
i zrozumiały program, który określi, 
co chcemy osiągnąć, jak chcemy to 
zrobić, jakie będą tego efekty – oraz 
ile to będzie kosztować. To proste, 
ale jednocześnie skomplikowane 
jak na polskie warunki.

Dlaczego krajowy?
Ekonomia społeczna to przede 
wszystkim działania lokalne, ma-
jące swój sens oraz miejsce w po-
szczególnych społecznościach 
i opierające się na ich członkach. 
Wsparcie lokalnych programów 
rozwoju ekonomii społecznej musi 
być realizowane w pierwszej ko-
lejności z poziomu regionalnego, 
gdzie przesunie się punkt ciężko-
ści polityki rozwoju. Jednak sku-
teczna realizacja wielu elementów 
Programu uzależniona będzie od 
działań na poziomie krajowym, 
takich jak choćby ograniczenie 
barier dla naszej aktywności 

„w  terenie”. Warto przytoczyć 
przykład ustawy Prawo zamówień 
publicznych.

Nowe propozycje Unii Europej-
skiej mogą w  znaczący sposób 
zmienić pozycję ekonomii spo-
łecznej w  Polsce. Musimy jednak 
wypracować konkretne postulaty, 
i  co równie ważne – sposoby, by 
przekonać do nich samorządowców. 
Możemy poddać się biegowi wyda-
rzeń, albo je kształtować. 

Dlaczego rozwoju?
Aby Program miał sens, musi zakła-
dać zmianę społeczną. Musi określać, 
co chcemy osiągnąć oraz w jaki spo-
sób zamierzamy wykorzystać potęż-
ny impuls w postaci środków z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego. 
To olbrzymie kwoty, a  co więcej 
ekonomia społeczna i przedsiębior-
czość społeczna należą do prioryte-
tów inwestycyjnych nowego okresu 
programowania. Możemy oczywiście 
pozostać przy tym, co było i co wy-
woływało wiele kontrowersji. Czy nie 
warto jednak podjąć próby zaplano-
wania wydatkowania z większym 
sensem? Tak, aby pozwoliło ono 
przede wszystkim stworzyć solidne 
podstawy wspierania nowo powstają-
cych podmiotów oraz pożyczkowych 
i poręczeniowych instrumentów fi-
nansowych pozwalających na rozwój.

Musimy przy tym koniecznie 
określić miejsce impulsu europej-
skiego w ramach polityki prawnej 
i finansowej państwa. Nie może być 
bowiem tak, że ustanie środków ze 
źródeł europejskich oznaczać bę-
dzie brak jakichkolwiek działań.

Ekonomia społeczna –  
czyli co?
Pojawiają się pytania, czy zakres zło-
żonej propozycji nie jest zbyt szeroki. 
Jeżeli podzielimy Polskę na sektory, 
o co często oskarżamy administra-
cję, powyższa wątpliwość będzie 
uzasadniona. Warto jednak ujrzeć 
las, a nie tylko pojedyncze drzewa. 
Uznać, że nie ma przedsiębiorczości 
społecznej bez szeroko rozumianej 
aktywności obywatelskiej. Mimo 
iż nie każda aktywność społecz-
na musi prowadzić do stworzenia 
przedsiębiorstwa, trudno wyobrazić 
sobie tworzenie firm społecznych na 
swoistej obywatelskiej pustyni.

Trudno także myśleć o realnym 
rozwoju ekonomii społecznej bez 
umiejscowienia jej w środowisku 
obywatelskiej wspólnoty samorzą-
dowej. Żyjemy na określonym te-
rytorium, a naszą aktywność spo-
łeczną i ekonomiczną realizujemy 
wśród żyjących tam ludzi. Ekonomia 
społeczna nie jest „normalnym” bi-
znesem, który przenosi działalność 
z miejsca na miejsce, w poszukiwa-
niu niższych kosztów i wyższych zy-
sków. Firmy społeczne funkcjonują 
tam, gdzie chodzą do szkoły nasze 
dzieci, gdzie nas znają. Zostanie-
my u siebie, tworząc miejsca pracy 
i zaspokajając lokalne potrzeby, jed-
nocześnie odbudowując wspólnoty, 
których jesteśmy częścią.
cezary miżejeWSki

NASz włASNy  
ProgrAm rozwoju
Pakt na rzecz ekonomii społecznej oraz Krajowy Program Rozwoju  
Ekonomii Społecznej to dokumenty, które mogą ukształtować przyszłość  
tej sfery w Polsce. Nie są one dziełem rządu, ale w pełni społecznym:  
stworzyły je różne środowiska na co dzień zajmujące się ludzkimi 
problemami. Chcemy jednocześnie, aby zostały podpisane, a najlepiej 
przyjęte przez administrację publiczną. Czy jednak jest to nam, tworzącym 
firmy społeczne i instytucje integracyjne, rzeczywiście do czegoś potrzebne?

W przygotowaniu trzeciego numeru JAK-a pomagali: 
  ˺ Joanna Brzozowska-Wabik (ZLSP)
  ˺ Cezary Miżejewski (OZRSS)
  ˺  Antoni Sobolewski (Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość)
  ˺ Centrum OPUS w Łodzi
  ˺ Spółdzielnia Socjalna PRANA
  ˺ Spółdzielnia Socjalna „Spóła Działa”
  ˺ Spółdzielnia Uczniowska EKONOMIK

Dziękujemy
Wszystkich czytelników zapraszamy  
do współpracy przy następnym numerze!

Napiszcie do nas: 
jak@soo.org.pl

Pod koniec ubiegłego roku został za-
rejestrowanyZwiązek Pracodawców 
Przedsiębiorstw Społecznych. Od 
jesieni tego roku Związek posiada 
dwóch przedstawicieli w zespole ds. 
rozwiązań systemowych w zakre-
sie ekonomii społecznej. Pracujemy 
również nad nowymi regulacjami 
dotyczącymi przedsiębiorczości 
społecznej. Zgodnie ze zgłoszo-
nymi propozycjami, zajęliśmy się 
także próbą przyspieszenia rejestra-
cji spółdzielni socjalnych i innych 
rodzajów przedsiębiorstw społecz-
nych w Krajowym Rejestrze Sądo-
wym oraz zwiększeniem dostępno-
ści dotacji na założenie spółdzielni 
socjalnych.

Staramy się również prezentować 
proprzedsiębiorcze podejście do 
ekonomii społecznej, dlatego Zwią-
zek patronował Targom Ekonomii 
Społecznej w Nowym Warpnie, jak 
również był organizatorem sesji pt. 

„Małe i Średnie przedsiębiorstwa 
a przedsiębiorstwo społeczne – kon-
kurencja czy współpraca?” w trak-
cie Europejskiego Kongresu MiŚP, 
który odbył się pod koniec września 
w Katowicach. 

Związek zorganizował ponadto 
sesję dotyczącą współpracy sek-
tora przedsiębiorczości społecz-
nej z nauką i biznesem, w ramach 
Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii 
Społecznej w Krakowie. Przystąpił 
również do Konfederacji Pracodaw-
ców Prywatnych Lewiatan. 

Więcej o pracach organizacji oraz 
ofercie jej członków można dowie-
dzieć się na stronie www.zpps.org.pl.

(AS)

Szczeciński think thank Kierunki 
Zmian przygotował kolejny numer 
pisma „Kierunki Zmian”. W tym nu-
merze znajdą Państwo ciekawe arty-
kuły dotyczące przedsiębiorczości 
społecznej, współpracy z  przed-
siębiorstwami w ramach społecz-
nej odpowiedzialności biznesu, 
a także w ramach inicjatywy Jessi-
ca. Zapraszamy do lektury. Całość 
numeru można pobrać ze strony  
www.kierunkizmian.pl. (AS)

ciekawie i niekonwencjonalnie 
o ekonomii społecznej

związek  
Pracodawców  
Przedsiębiorstw 
Społecznych

Przed nami debata z administracją 
publiczną nad poszczególnymi za-
pisami Programu oraz jego budże-
tem. W dyskusji tej musimy poka-
zać, że ekonomia społeczna to nie 
wymysł ekspertów, marzycieli czy 
nielicznych społeczników. Dlatego 
nie może w niej zabraknąć nasze-
go wspólnego głosu. Jeśli jeszcze 
nie zapoznaliście się z projektem 
kpres, to jest on dostępny m.in. na 
stronach www.pozytek.gov.pl oraz 
www.ozrss.pl.

-

-

-
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Wydawca:   
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ul. Piotrkowska 5, 90-406 Łódź,  
tel. 42 630 22 18 
redakcja@nowyobywatel.pl
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Młodości, DODAJ nAm SKRZYDEŁ!

Wchodząc do naszej 
szkoły trudno nie 
zauważyć szklanej 
gabloty wypełnionej 
pucharami. Po 
bliższych oględzinach 
okazuje się, że 
wszystkie zdobyła 
Spółdzielnia 
Uczniowska ekonomik. 
Wstąpiłyśmy do 
niej z ciekawości 
i z perspektywy czasu 
stwierdzamy, że była 
to właściwa decyzja.

Czym spółdzielnia uczniowska róż-
ni się od innych organizacji działa-
jących na terenie szkoły? Różnic jest 
bardzo wiele. Przede wszystkim jest 
to jedyna organizacja młodzieżowa, 
w której oprócz nauki jest jeszcze 
miejsce na szeroko rozumiany bi-
znes. Pod okiem opiekuna uczymy 
się jednak nie tylko przedsiębior-
czości, ale także współdziałania, 
odpowiedzialności, demokratycz-
nego podejmowania decyzji i życz-
liwości w  relacjach międzyludz-
kich. Różnorodność działalności 
daje nam szansę wszechstronnego 
rozwoju.

Struktura organizacyjna spół-
dzielni uczniowskich jest podobna 
do spółdzielni dorosłych. Ponieważ 
od kilkunastu lat naszą patronką 
jest PSS „Społem” w  Ostrołęce, 
od naszych starszych koleżanek 
i  kolegów dowiadujemy się, jak 
funkcjonują jej poszczególne orga-
ny. Poprzez uczestnictwo w posie-
dzeniach zarządu czy spotkaniach 
przedstawicieli uczymy się, w jaki 
sposób rozwiązywać codzienne 
problemy spółdzielców.

Udział w  konkursach czy olim-
piadach traktujemy jako połącze-
nie przyjemnego z  pożytecznym. 
Po pierwsze, mamy możliwość ry-
walizowania z  rówieśnikami, po 
drugie – zdobywamy wiedzę, a po 
trzecie zdobyte nagrody pomnaża-
ją majątek spółdzielni. Niezależnie 
od rangi wydarzenia, do wszystkich 
podchodzimy z  takim samym za-
angażowaniem i zawsze mierzymy 
w zwycięstwo. Dowodem jest zdo-
bycie 11 pucharów w konkursie na 
najlepiej pracującą spółdzielnię 
uczniowską w kraju, organizowa-
nym przez Ministerstwo Eduka-
cji Narodowej oraz Krajową Radę 
Spółdzielczą, czy główna nagroda 
w konkursie na album o patronie 
szkoły.

Współpraca z Wyższą Szkołą 
Ekonomiczno-Społeczną w Ostro-
łęce i Ostrołęckim Towarzystwem 
Naukowym im. Adama Chętnika 
zapewnia nam dostęp do nowości 
wydawniczych, a  także uczest-
nictwo w  sympozjach i  konfe-
rencjach, co znacznie przyczynia 
się do zwiększenia naszej wiedzy. 

Współpracujemy oczywiście z  in-
nymi organizacjami działającymi 
w  naszej szkole, takimi jak Klub 
Europejski „Czwórka”, pttk, Sa-
morząd Uczniowski, organizu-
jąc wspólne akcje czy imprezy 
okolicznościowe.

Bierzemy udział w  zbiórkach 
żywności, elektrośmieci, organizu-
jemy turnieje piłki nożnej czy siat-
kowej o Puchar Prezesa Spółdzielni 
Uczniowskiej ekonomik, w których 
udział biorą nasi koledzy i koleżan-
ki ze szkoły. W wolnych chwilach 
wypoczywamy organizując ogniska, 
rajdy rowerowe czy kilkudniowe bi-
waki – bo przecież nie samą pracą 
człowiek żyje.

Jak widać z tego krótkiego opisu, 
nie ma w szkole innej organizacji, 
która umożliwiałyby tak wszech-
stronny rozwój. Dlatego spółdziel-
nia odgrywa bardzo ważną rolę 
w  naszym życiu, będąc jednym 
z elementów przygotowujących nas 
do dorosłości.
byŁe i obecne czŁonkinie  
S.u. ekonomik przy zSz nr 4  
im. a. chętnika W oStroŁęce

Jako społecznicy zajmujący się 
szeroko rozumianą edukacją, od 
lat widzimy, jak potencjał i wraż-
liwość dużej części młodzieży 
pozostają niezagospodarowane, 
nie znajdując form praktycznej 
realizacji. Jest to naszym zda-
niem ogromna strata, zarówno 
dla poszczególnych społeczno-
ści lokalnych, jak i  dla całego 
społeczeństwa. 

Jedną z  przyczyn tego stanu 
jest brak możliwości łączenia ży-
cia zawodowego z „walką o lepszy 
świat”. Zdecydowanie dominuje 
model ściśle rozdzielający te dwie 
sfery: „pracuję, żeby zarobić na 
utrzymanie, a  po godzinach je-
stem społecznikiem-wolontariu-
szem”. Niestety, na dłuższą metę 
prowadzi to do wypalenia i braku 
czasu na jakąkolwiek aktywność 
społeczną. Nie sprzyja jej również 
kryzys na rynku pracy, w tym ros-
nące bezrobocie.

Mając to na uwadze, zapropo-
nowaliśmy organizatorom tego-
rocznych Ogólnopolskich Spotkań 
Ekonomii Społecznej przygotowa-
nie wkładki poświęconej młodym 
ludziom w  sektorze ekonomii 
społecznej. Mamy nadzieję, ze 
zaprezentowane artykuły, w tym 

„historyczne”, staną się źródłem 
inspiracji dla tych czytelników, 
którzy będą potrafili utożsamić się 
z ich bohaterami. Chcemy, by sta-
ły się one impulsem do tworzenia 
nowych przedsiębiorstw, których 
celem nie będzie maksymaliza-
cja zysku, a  osiąganie korzyści 
społecznych. 

Czekamy na Wasze historie, 
a  także wszelkie komentarze 
i przemyślenia. Nasz adres: 
jak@soo.org.pl

redakcja

SzkołA BIzNeSu I DemokrAcjI
Młodzi ludzie nie wiedzą,  

czego chcą, ale są absolutnie  
zdecydowani to osiągnąć.

(Federico Fellini)

jAk żyć?



06 jAk roBIć BIzNeS SPołeczNy

tomasz więckowski
Spółdzielnia Socjalna ISSA z łodzi
www.lagranda.pl

Po rzuceniu studiów przez trzy lata 
byłem bezrobotny. Chwytałem się 
wówczas różnych przypadkowych 
zajęć i klepałem biedę. Bez odpo-
wiednich kontaktów lokalny rynek 
oferował mi niewiele, co najwyżej 

„śmieciową” pracę za bardzo kiep-
skie pieniądze. Ideały, marzenia, 
przekonanie o  własnej wartości  – 
wszystko to bledło wraz z przedłu-
żającym się brakiem zatrudnienia.

Kiedy z przyjaciółmi założyliśmy 
spółdzielnię, sytuacja powoli zaczę-
ła się zmieniać. Mimo że pracy jest 
w bród, a zarobki jak na razie nie-
wielkie, najważniejsze jest dla mnie 
to, że rozkręcamy coś, co ma nam 
dać stabilność życiową i finansową 
na długie lata: firmę, na którą każde 
z nas ma realny wpływ, bez szefów 
wydających rozkazy i okradających 
nas z efektów pracy. Profil działalno-
ści skroiliśmy nie tylko pod oczeki-
wania rynku i posiadane kwalifika-
cje, ale także wyznawane wartości.

Od marca prowadzimy ekologicz-
ny, wegański hostel, wkrótce zaś ot-
wieramy klubokawiarnię, która ma 
stać się niezależnym centrum kultu-
ry. Dzięki wspólnemu przedsięwzię-
ciu odzyskałem utraconą godność 
oraz wiarę w to, że nie jestem zdany 
wyłącznie na kaprysy bezlitosnego 
i opartego na wyzysku rynku pracy.

justyna Smoleń
Spółdzielnia Socjalna „wyspa Przygód” z mielca
www.wyspaprzygod.mielec.pl

Spółdzielnia Socjalna „Wyspa 
Przygód” jest odpowiedzią na 
lukę rynkową w Mielcu w zakresie 
organizacji  i  animacji czasu naj-
młodszych dzieci  – stąd pomysł 
stworzenia całorocznej sali za-
baw. Pięcioosobową działalność 
rozpoczęłyśmy  w  czerwcu tego 
roku. Większość z nas ma wyższe 
wykształcenie pedagogiczne oraz 
praktyczne doświadczenie w opiece 
nad dziećmi.

Pracując w spółdzielni wiemy, że 
pracujemy u siebie. Panuje wśród 
nas atmosfera dużego zrozumie-
nia. Czas pracy dzielimy między 
sobą w sposób możliwie najdogod-
niejszy dla wszystkich. Część z nas 
ma własne dzieci, które zabiera ze 
sobą do sali zabaw, dzięki czemu 
może zajmować się nimi i innymi 
podopiecznymi. Członkinie koń-
czące studia swobodnie znajdują 
czas na naukę. Można powiedzieć, 
że się uzupełniamy. Na zebraniach 
wspólnie omawiamy kolejne z za-
proponowanych pomysłów. Będąc 
prezeską spółdzielni uważam, że 
zdanie każdej z nas jest tak samo 
ważne jak  moje. Tak wygląda de-
mokracja w  miejscu pracy, którą 
zapewnia nam „Wyspa Przygód”.

Dla absolwentów uczelni artystycz-
nych utrata studenckich przywile-
jów najczęściej oznacza koniec wy-
rażania siebie poprzez twórczość. 
Zaczyna się trudna walka o utrzy-
manie siebie i rodziny: przymus bra-
nia wszelkich możliwych chałtur, 
organizowanie pracy w  realiach, 
w których posiadanie własnej pra-
cowni jest obiektem nieskrywanej 
zazdrości… Nic dziwnego zatem, że 
wśród artystów intuicyjnie zawią-
zują się „grupy wsparcia”. Muzycy 
pożyczają sobie sprzęt czy wynaj-
mują na „spółę” kanciapy z  prze-
znaczeniem na ćwiczenia i próby; 
plastycy wspólnie wynajmują pra-
cownie, kupują materiały (pozwala 

to uzyskiwać rabaty), dzielą się zle-
ceniami. W  wielu przypadkach 
formalizacja takiej spontanicznej 
współpracy, zwłaszcza w formie 
spółdzielczego przedsiębiorstwa, 
otwiera szanse na ekonomiczną 
i artystyczną niezależność.

  

Choć wizja twórczego dzielenia się 
pracą i pasją jest kusząca, decyzja 
o  powołaniu spółdzielni nie jest 
wcale łatwa. Od tego momentu liczy 
się bowiem już nie tylko kreatyw-
ność, wrażliwość i pracowitość, ale 
także przepisy, obowiązki i terminy, 

a  nade wszystko – odpowiedzial-
ność za siebie i innych. Każdy ma 
swoje motywacje do przekroczenia 
tej granicy i stojącą za nimi histo-
rię. – W dotychczasowej, dość burzli-
wej karierze zawodowej pracowałam 
w kilkunastu różnych firmach i insty-
tucjach. W jednych było wspaniale, 
ale nie byłam tam w stanie zarobić 
na utrzymanie, w  innych można 
było dostawać duże pieniądze, jed-
nak w zamian za milczenie na temat 
panujących zasad. Taki stan rzeczy 
rodzi bunt, dlatego postanowiłam za-
walczyć o swoje wymarzone miejsce 
pracy – opowiada Agnieszka.

Jej koleżanka Gosia już wcześniej 
kilka razy przymierzała się do roz-

poczęcia działalności gospodarczej, 
jednak ostatecznie zdecydowała 
się na ten krok dopiero w grupie. – 
Wspólne prowadzenie firmy daje wię-
cej siły. Poczucie wsparcia i odpowie-
dzialności za innych nie pozwala się 
tak szybko wycofać. Miałam w sobie 
potrzebę aktywności, jakieś pomysły, 
a jednocześnie towarzyszyło mi czę-
sto poczucie niemocy i bezsilność we 
wprowadzaniu ich w życie. Teraz nie 
ma czasu na ciągłe wahania, trzeba 
działać!

Czym może się zająć pięć sza-
lonych artystek, będących jedno-
cześnie matkami bądź planujących 

macierzyństwo? Rozwiązanie na-
sunęło się samo: mogą spróbować 
udowodnić, że świat dziecka nie 
musi być plastikowy i tandetny. Że 
najmłodszym należą się produkty 
wysokiej jakości, wykonane z  na-
turalnych materiałów, a  do zdjęć 
nie muszą pozować wystrojone 
w  skrzydełka „różowe potwory”. 
Rodzicielstwo i dzieciństwo w wy-
daniu łódzkiej Spółdzielni Socjal-
nej „Spóła Działa” (spoladziala.pl) 
to: powrót do korzeni, naturalność, 
szczerość i bliskość. Wspomnia-
na „spóła” oferuje szeroki zakres 
usług, od projektowania i  malar-
stwa ściennego po odzyskiwanie dla 
świata pięknych, starych przedmio-
tów. – Po ponad pół roku intensyw-
nych wysiłków udało się nam uzyskać 
dotację, która pozwoli na wyposaże-
nie pracowni i mojego wymarzonego 
studia fotograficznego. Nad momen-
tami zwątpienia w sens wikłania się 
w prawa rządzące dotacjami unijny-
mi górę wzięło poczucie, że w innym 
przypadku nigdy nie będzie nas stać 
na kupno sprzętu potrzebnego do 
pracy  – wspomina Kasia.  – W  tej 
chwili oczekuję od siebie ogromu pra-
cy i zaangażowania, rozwoju i odna-
lezienia kolejnych prawd, nie tylko 
na swój temat.

  

Z europejskiego wsparcia skorzysta-
ły także dziewczyny ze Spółdzielni 
Socjalnej „Pracownia Sitodruku”, 
które będą się parać wykonywa-
niem wielkoformatowych, autor-
skich i  wysokojakościowych na-
druków na tkaninach. – Wszystkie 
jesteśmy absolwentkami łódzkiej asp, 
znamy się z zajęć. Spółdzielnia jest 

naszym pomysłem na wy-
pełnienie zaobserwowanej 
na rynku niszy i zapewnienie 
sobie dzięki temu stabilnych 
i atrakcyjnych pod względem 

Artyści do spółdzielni!
m ł o D z I  S P ó ł D z I e l c y .  c z y m  j e S t  D l A   N A S  S P ó ł D z I e l c z o ś ć  c o  N A S  m o t w u j e  c o  N A S  ł ą c z y

twórczym miejsc pracy, które pozwo-
lą nam uniezależnić się od doryw-
czych zleceń i umów śmieciowych.

Także w  Łodzi młodzi artyści 
powołali Spółdzielnię Socjalną 

„Ferwork”. Jak opowiada Magda: 
Początkiem naszej historii jest „bunt 
na pokładzie”. Zbuntowaliśmy się 
przeciwko niegodnemu traktowaniu 
w pewnej „bardzo kulturalnej” insty-
tucji, w której co chwilę słyszeliśmy, 
że na nasze miejsca czeka w kolejce 
po dziesięć innych osób. W pewnym 
momencie miarka się przebrała, ode-
szliśmy z  pracy i  postanowiliśmy 
spróbować działać na własną rękę. 
Teraz prowadzimy własną „warszta-
townię”, w której możemy zajmować 
się tym, co robimy najlepiej: budo-
wą scenografii, tworzeniem animacji, 
prowadzeniem kursów i warsztatów. 

Przykładem spółdzielni arty-
stycznej spoza łódzkiego podwór-
ka jest wrocławska Wielobranżowa 

Spółdzielnia Socjalna panato 
(panato.org). Zrzesza ona artystów, 
aktywistów społecznych i kultural-
nych realizujących zlecenia z zakre-
su m.in. wzornictwa, projektowania 
zieleni oraz fotografii. Jak czytamy 
na stronie internetowej przedsię-
wzięcia: Najważniejsze wartości, 
którymi kieruje się zespół panato, 
to: uczciwość, zaufanie, społeczna 
sprawiedliwość i odpowiedzialność 
oraz szacunek okazywany zarówno 
klientom, partnerom, jak i pracow-
nikom Kooperatywy.

  

Wymienione spółdzielnie łączy 
motywacja do wspólnego działa-
nia i twórczego rozwoju, szacunek 
dla siebie i innych, wierność pasjom 
oraz pragnienie samostanowienia 
o sobie. Pozostaje życzyć im powo-
dzenia – oraz naśladowców!
aSk

Demokratyczny charakter spółdzielni, piękna historia i ideały towarzyszące 
tej formie prowadzenia działalności gospodarczej sprawiają, że może 
być ona bardzo atrakcyjna dla młodych, bezrobotnych artystów.
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jan wolski [1928]

PolSkA 
kooPerAcjA 
SzkolNA
Czynniki zainteresowane w coraz 
większym uaktywnieniu polskiego 
życia gospodarczego przez rozwój 
zaradności twórczej samego społe-
czeństwa, powinny zwrócić szcze-
gólną uwagę na kooperację szkolną.

Ruch ten datuje się w Polsce jesz-
cze od czasów przedwojennych. 
Powstał początkowo w byłej Kon-
gresówce. Dało mu impuls kilka 
jednostek spośród nauczycielstwa, 
rozentuzjazmowanych do idei spół-
dzielczej, a czynnych na terenie ko-
operatyw spożywców.

Praca na tym terenie napotyka 
codzienne trudności i  przeszko-
dy w  niewyrobieniu społecznym 
i  niezaradności środowiska oraz 
w głęboko zakorzenionych w spo-
łeczeństwie nałogach sobkostwa. 
Wpływy społeczno-wychowawcze 
samych spółdzielni, jakkolwiek 
niewątpliwe, działają jednak w spo-
łeczeństwie takim, jak nasze, bar-
dzo powoli i są widoczne jedynie 
w  dłuższej perspektywie czasu. 
Dlatego też nadzieje entuzjastów 
spółdzielczości, a  zwłaszcza na-
uczycieli-spółdzielców, kierują się 

ku młodemu pokoleniu, nie nasiąk-
niętemu złymi nałogami, a bardziej 
podatnemu niż dorośli na wpływy 
społeczno-wychowawcze. Charak-
terystyczny jest pod tym względem 
aforyzm, popularny wśród polskich 
spółdzielców: „Wychowuj twoje 
dzieci na świadomych, zaradnych 
i twórczych kooperatystów, ażeby, 
gdy dorosną, żyły w społeczeństwie 
sprawiedliwiej, lepiej i szczęśliwiej, 
niż my żyjemy”.

Ale gdzież ma przede wszystkim 
zdobywać dziatwa to spółdziel-
cze wychowanie? Oczywiście że 
w szkole, gdzie przebywa gromad-
nie i gdzie łączą ją ze sobą liczne 
wspólne interesy. Należy więc 
dzieci na gruncie tych wspólnych 
interesów zrzeszać w sposób spół-
dzielczy, zachęcać i przyzwyczajać 
do zbiorowej spółdzielczej zaradno-
ści. Oto idea przewodnia inicjatorów 
kooperatyw uczniowskich.

Pod wpływem gorącej propa-
gandy nauczycieli i  pod ich dys-
kretnym kierownictwem, a raczej 
troskliwą opieką, pozostawiającą 
dziatwie jak najwięcej inicjatywy 

michał Sieroń
Spółdzielnia Socjalna „Herakles” z Poznania
www.herakles.spoldzielnie.org

W działającej od ponad roku Spół-
dzielni Socjalnej „Herakles” jest za-
trudnionych osiem osób z Zakładu 
Poprawczego w Poznaniu; ja jestem 
stolarzem w drugiej klasie szkoły za-
sadniczej. Praca w spółdzielni daje 
mi to, czego nie dał rynek zewnętrz-
ny, czyli akceptację faktu, że prze-
bywam w zakładzie poprawczym. 
Większość firm przy zatrudnianiu 
żąda zaświadczenia o niekaralności, 
tymczasem nie każdy z nas takie po-
siada, a nawet jeśli, to pracodawcy 
i tak nie chcą nas przyjmować. 

Pracując w  „Heraklesie” rozwi-
nąłem umiejętności stolarskie oraz 
zdobyłem doświadczenie w pracach 
budowlanych i remontowych. Po-
nadto mogę zarobić pieniądze, które 
po wyjściu z Zakładu będą niezwy-
kle pomocne, ponieważ większość 
chłopaków niestety nie wraca do 
rodzinnych domów i muszą zaczy-
nać wszystko od początku. Dlatego 
każdy grosz i  każda rzecz, której 
nauczymy się w  spółdzielni, po-
mogą nam w przyszłości odnaleźć 
się w życiu. 

Jeżeli miałbym określić główne 
korzyści wynikające z zatrudnienia 
w „Heraklesie”, byłyby to rzetelność 
pracodawców oraz równe traktowa-
nie całego zespołu, które zapewnia-
ją mi codzienną satysfakcję z pracy.

Co robią młodzi bezrobotni 
w Twojej okolicy? 
Może warto, by dowiedzieli się, 
JAK robić biznes społeczny?

 

Dołącz do sieci  
dystrybutorów JAK-a:
napisz do nas: jak@soo.org.pl

marcin kłopocki
Spółdzielnia Socjalna „open technologies” 
z granowa
www.opentechnologies.pl

Nie potrafiłem odnaleźć się na rynku 
pracy, ale nie mogę powiedzieć, że 
mam z nim związane jakieś przykre 
doświadczenia. Skończyłem studia, 
ale nie posiadam zbyt dużej praktyki 
stricte zawodowej, mam za to sporą 
praktykę w  „pozarządówce” jako 
wolontariusz. Także tam nie mo-
głem jednak znaleźć sobie miejsca, 
w którym mógłbym coś zarabiać.

Stwierdziłem, że tym, czego po-
trzebuję, jest własna działalność. 
Nie miałem jednak niezbędnego 
doświadczenia, a  także pomysłu 
na biznes. W końcu znalazłem spo-
sób na utrzymywanie się, a jedno-
cześnie zajmowanie się problema-
mi społeczności lokalnej, które są 
mi bardzo bliskie. Okazała się nim 
spółdzielnia socjalna.

Dzięki spółdzielczości sam stwo-
rzyłem sobie miejsce pracy i mogę je 
tworzyć także dla innych, na rów-
nych prawach. Mam wsparcie ludzi, 
z którymi założyłem spółdzielnię, 
wspólnie jesteśmy w stanie rozwijać 
nasz biznes, m.in. produkcję okien 
przystosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Poza tym zaj-
muję się czymś, co jest dla mnie 
ważne i  co pozwala mi wykorzy-
stywać moje doświadczenie z pracy 
w trzecim sektorze.

Nie pasowałem do rynku za-
trudnienia z  powodu mojego in-
dywidualizmu. Chciałem tworzyć 
coś swojego, zgodnie z własnymi 
wartościami oraz przekonaniami, 
i otrzymywać pieniądze za faktycz-
nie wykonywaną pracę. Dopiero po-
znaję spółdzielczość, ale wiążę z nią 
swoje przyszłe losy. Mam nadzieję, 
że da mi jeszcze dużo satysfakcji, 
oraz że będę mógł się przyczynić do 
jej rozwoju w naszym kraju.

Anna Bogusławska
Spółdzielnia Socjalna usługowo-Handlowo-
Produkcyjna w Byczynie 
www.spoldzielnia.byczyna.pl

Moja przygoda z ekonomią społeczną 
rozpoczęła się sześć lat temu, kiedy 
jako pracownik samorządowy zajmo-
wałam się obsługą Ośrodka Wsparcia 
Spółdzielczości Socjalnej. Praktyczną 
stronę funkcjonowania spółdzielni 
poznałam i poznaję do tej pory już 
jako członek zarządu Spółdzielni So-
cjalnej Usługowo-Handlowo-Produk-
cyjnej w Byczynie, działającej m.in. 
w branży poligraficznej.

Co takiego odnalazłam w  spół-
dzielczości, czego wcześniej nie 
zaoferował mi rynek zatrudnienia? 
Wymieniać można by bardzo dłu-
go, ale z pewnością najważniejsze 
są trzy rzeczy. Po pierwsze, mam 
ciekawą pracę w  elastycznych 
godzinach, które ustalamy wraz 
z naszą załogą tak, aby każdy miał 
możliwość samorealizacji, uczestni-
ctwa w inicjatywach społecznych 
itp. Równie ważna jest możliwość 
podwyższania swoich kompetencji, 
np. ostatnio miałam możliwość bez-
płatnie ukończyć Szkołę Trenerów 
Spółdzielczych. Wreszcie, bezcen-
ne jest zaufanie współpracowników 
i  wzmocnienie wiary we własne 
możliwości – okazuje się, iż nawet 
w  młodym wieku można współ-
uczestniczyć w zarządzaniu firmą 
osiągającą przychód w  granicach 
1 mln zł rocznie.

Dlatego jeżeli masz możliwość 
pracy w podmiocie spółdzielczym, 
nie wahaj się. Nie będziesz żałować!
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i  swobody  – zaczęły po szkołach 
powstawać malutkie sklepiki ucz-
niowskie z materiałami piśmienny-
mi, wzorowane w swej organizacji 
i w swych zasadach gospodarczych 
na normalnych kooperatywach spo-
żywców. Dziatwa z niesłychanym 
zapałem garnęła się do pracy w tych 
swoich stowarzyszeniach, uważając 
tę pracę za zajęcie przyjemniejsze 
od wszelkich zabaw. Pilnie i z ła-
twością uczyła się rachunkowości 
i w ogóle zdobywała potrzebną dla 
prowadzenia spółdzielni wiedzę 
i  wprawę. Wykazywała przy tym 
dużo twórczej pomysłowości i prak-
tycznej inicjatywy. Najcenniejsze 
instynkty i zdolności społeczne, tak 
słabo jeszcze rozwinięte wśród do-
rosłego społeczeństwa, tu – w sto-

warzyszeniach dziatwy – święciły 
swój wielki triumf. Nie dziw że 
powodzenie pierwszych koope-
ratyw szkolnych wzbudziło żywe 
zainteresowanie wśród nauczy-
cielstwa w ogóle i wywołało liczne 
naśladownictwo.

Rola nauczyciela-opiekuna spół-
dzielni uczniowskiej nie jest jednak 
prostą i  łatwą. Wymaga specjal-
nych wiadomości i przygotowania 
nie tylko już pedagogicznego, ale 
i społecznego. Pierwsi inicjatorzy, 
jako praktycy na polu kooperacji 
wśród dorosłego społeczeństwa, 

tej wiedzy i doświadczenia posia-
dali sporo. Nie da się tego natomiast 
powiedzieć o większości ich naśla-
dowców. Stąd nieraz błędy i niepo-
wodzenie, niekiedy nawet upadek 
kooperatyw, a więc zjawiska pod 
względem wychowawczym wysoce 
szkodliwe, gdyż źle funkcjonująca 
spółdzielnia szkolna jest ogniskiem 
demoralizacji społecznej uczniów. 
Dlatego też konieczność pomocy 
instrukcyjnej zaczęto odczuwać 
bardzo wcześnie. W nieznacznym 
stopniu potrzebę tę zaspokoił ma-
lutki podręcznik-broszurka „Koope-
ratywa w szkole ludowej”, napisany 
przez nauczyciela Romana Klugego, 
a wydany przez Związek Spółdzielni 
Spożywców w roku 1914. Jak wielki 
był popyt na tę książeczkę najlepiej 

świadczy fakt, że trzy jej wydania 
w ogólnej ilości 11 000 egzemplarzy 
całkowicie się wyczerpały w ciągu 
niespełna lat 10.

Od czasu ustąpienia z byłej Kon-
gresówki władz rosyjskich, koope-
racja szkolna zaczęła się tu bardzo 
gęsto zakrzewiać. A  po zdobyciu 
przez Polskę niepodległości ruch 
przeniósł się i do innych dzielnic 
zjednoczonej Rzeczypospolitej. 
Organizacja kooperatyw uczniow-
skich w różnych szkołach jest róż-
na, w  zależności od wieku i  licz-
by uczestników, od warunków 

lokalnych i  od innych okoliczno-
ści. W  szkołach powszechnych 
i niektórych szkołach średnich są 
to przede wszystkim nieduże skle-
piki spółdzielcze, członkowie któ-
rych poza tym ujawniają nieraz spo-
radycznie inicjatywę spółdzielczą 
w najprzeróżniejszych kierunkach 
samopomocowych, czasem dając 
jaskrawe dowody wielkiej pomy-
słowości i solidarności.

W niektórych zaś szkołach śred-
nich, a  zwłaszcza w  seminariach 
nauczycielskich, kooperatywy ucz-
niowskie są już bardzo złożonymi 
stowarzyszeniami, prowadzącymi 
systematycznie szeroko rozgałę-
zioną działalność, która zmierza 
do objęcia całokształtu potrzeb 
społecznych zrzeszonej młodzieży.

Na przykład spółdzielnia „Przy-
szłość” przy seminarium nauczy-
cielskim w  Pułtusku przedstawia 
ze siebie bardzo sprawnie funkcjo-
nującą federację pięciu wydziałów, 
z których każdy ze swej strony jest 
również federacją pokrewnych sobie 
działów współpracy koleżeńskiej. 
A więc Wydział I Gospodarczy obej-
muje: sklepiki, księgarnię (książki 
używane i  nowe), kasę zaliczek, 
introligatornię. Wydział II Bratniej 
Pomocy: wypożyczalnię podręczni-
ków, biuro pośrednictwa pracy, dział 
zwrotnych zapomóg pieniężnych. 

Wydział III Oświatowy: bibliotekę, 
czytelnię, koło miłośników koope-
racji, koło meteorologiczne i kółka 
polonistyczne (czynne przy każdym 
kursie). Wydział IV Samorządowy: 
wszystkie samorządy klasowe oraz 
samorząd internatu. Wydział V Wy-
chowania Fizycznego: wszystkie 
koła sportowe. Ta malutka „rzeczpo-
spolita spółdzielcza” rozwinęła się 
stopniowo i doszła do przedstawio-
nej wyżej formy organizacji, której 
członkowie nie uważają za ostatecz-
ną, po licznych dopiero zmianach 
i udoskonaleniach.

Spółdzielnia w Pułtusku nie jest 
bynajmniej wyjątkiem. W Zgierzu, 
w Białymstoku i w szeregu innych 
miejscowości mamy kooperaty-
wy uczniowskie, posiadające nie 
mniej szeroki zakres działalności 
i  nie mniej dobrze funkcjonujący 
aparat organizacyjny, wszędzie do-
stosowany do miejscowych potrzeb 
i warunków, a  pomyślany i  udo-
skonalany przez samą zrzeszoną 
młodzież.

Ale nawet malutkie spółdzielnie 
dziatwy szkół powszechnych, gdy 
mają odpowiednio przygotowanych 
opiekunów-nauczycieli, wykazują 
sprawną i bardzo ożywioną działal-
ność, dając na każdym kroku jaskra-
we dowody, że są niezastąpionymi 
wprost czynnikami wychowania 
i wykształcenia społecznego. Dużo 
w  tym względzie interesujących 
materiałów posiada Związek Spół-
dzielni Spożywców. Niektóre z nich 
można znaleźć w rocznikach tygo-
dnika spółdzielczego „Spólnota” 
oraz dodatku ilustrowanym do 
wyczerpującego podręcznika „Spół-
dzielnie Uczniowskie”, napisanego 
przez Franciszka Dąbrowskiego, 
a wydanego w r. 1925 przez Zwią-
zek Sp. Spoż.

Jednak wszystko to się odnosi 
do kooperatyw dobrze funkcjonu-
jących. Ale czy wszystkie dobrze 
funkcjonują? Na pytanie to, nie-
stety, nie można dać dokładnej od-
powiedzi, gdyż nad całością ruchu 
nie jest roztoczona opieka i kontrola 
oraz nie ma żadnej w tym względzie 
statystyki.

Kooperatywy szkolne są w  Pol-
sce dotąd organizacjami, zależnymi 
wyłącznie od stosunków w każdej 
poszczególnej szkole. Urzędowe-
go czuwania ze strony wyższych 
władz szkolnych nad nimi nie ma. 
Odnosząc się w zasadzie życzliwie 

do spółdzielczego ruchu uczniow-
skiego, Ministerstwo Oświaty już 
w roku 1922 zezwoliło wprawdzie 
Związkowi Spółdzielni Spożywców 
na udzielanie kooperatywom ucz-
niowskim pomocy instrukcyjnej, 
którą Związek w  miarę swych sił 
i możności dotąd wykonywa. Dzia-
łalność ta, oczywiście, nie jest i nie 
może być wystarczającą. Obejmuje 
ona zaledwie nikłą cząstkę ogółu 
spółdzielni uczniowskich. Naj-
prawdopodobniej korzystają z niej 
spółdzielnie najlepsze, które same 
się zwracają o porady i pomoc. Te 
kilkadziesiąt czy sto kilkadziesiąt 
spółdzielni instruowanych stanowi 
kroplę w morzu polskiego szkolni-
ctwa, A jak pracują inne spółdziel-
nie? Prawdopodobnie znacznie go-
rzej od instruowanych. Bardzo być 
może, że olbrzymia ich większość źle 
funkcjonuje i, zamiast spełniać po-
żyteczną rolę wychowawczą, wnosi 
demoralizację społeczną w środo-
wisko dziatwy i młodzieży.

Zastanawia fakt na pozór drob-
ny, ale upewniający do niezbyt 
pocieszających przypuszczeń. Oto 
gdy broszurka Klugego rozeszła się 
w  pierwszym okresie tworzenia 
szkolnictwa polskiego aż w 11 000 
egzemplarzy, doskonały podręcz-
nik Dąbrowskiego rozszedł się do-
tąd od wiosny 1925 roku zaledwie 
około 2500 egz. pomimo że mamy 
już bardzo szeroko rozbudowane 
szkolnictwo. Widocznie więc wiele 
kooperatyw uczniowskich upadło 
dzięki nieumiejętnej opiece, a bar-
dzo wielu nieprzygotowanych na-
leżycie opiekunów zniechęciło się 
po nieudanych próbach do tej pracy.

A jeśli tak jest – tę główną przy-
czynę złego szukać należy w nie-
dostatecznym przygotowaniu 
nauczycielstwa, co można by było 
poniekąd naprawić drogą odpo-
wiednich obowiązkowych kursów, 
oraz w nie dość szeroko rozbudowa-
nej akcji instrukcyjno-kontrolującej.

jan WolSki

Powyższy tekst pierwotnie ukazał się 
w  kwartalniku „Praca i  Opieka Spo-
łeczna” zeszyt 4, 1928, rok VII, wy-
dawanego przez Ministerstwo Pracy 
i Opieki Społecznej; od tamtej pory nie 
był wznawiany. Ze zbiorów Remigiusza 
Okraski (www.lewicowo.pl), uwspół-
cześniono pisownię wedle obecnych 
reguł.
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Dla każdej z nich ekonomia społecz-
na oznacza co innego, mają różne 
wykształcenie i doświadczenia ży-
ciowe. A jednak coś je łączy: wszyst-
kie wykonują pracę, w której istotny 

jest człowiek, a nie zysk. Chcemy 
wspólnie z publicznością i eksper-
tami wysłuchać historii tych mło-
dych spółdzielców i spółdzielczyń, 
a następnie wspólnie zastanowić się, 

co przedsiębiorczość społeczna ma 
do zaoferowania ich rówieśnikom.

Jest to niezwykle istotne nie 
tylko dla młodych bezrobotnych, 
ale i dla samego sektora ekonomii 
społecznej. Jedną z jego najpilniej-
szych potrzeb jest bowiem pozy-
skanie animatorów, którzy swoim 
przykładem będą potrafili rozpalić 
wyobraźnię tych, którzy po cichu 
wierzą, że mogą robić rzeczy znacz-
nie bardziej wartościowe niż tylko 

wykonywanie obowiązków służbo-
wych. Rozwój gospodarki społecz-
nej to zadanie dla ludzi ambitnych, 
dumnych, pracowitych i jednocześ-
nie szlachetnych. Takich, którzy są 
gotowi spożytkować swój talent 
oraz wysiłki na budowę realnego 
i trwałego kapitału społecznego, za-
miast sprzedawać się „doraźnemu” 
rynkowi towarów i usług… 

Nasz warsztat ma być małym 
krokiem w tym kierunku. Materiały 

warsztatowe i  podsumowanie zo-
staną umieszczone na stronie 
http://soo.org.pl/inicjatywy/
mlodzi-spoldzielcy
oraz w materiałach pokonferencyj-
nych OSES na portalu
ekonomiaspoleczna.pl.

Zachęcamy do pobierania, lektu-
ry i „podawania dalej”!

młoDoścI, dodaj nam skrzydeł!
Podczas Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii 
Społecznej 2012 zespół Stowarzyszenia „Obywatele 
Obywatelom” przeprowadzi warsztat mający na 
celu zaprezentowanie sylwetek młodych osób, które 
znalazły pracę w przedsiębiorstwie społecznym.
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Spółdzielnia Artystów 
Plastyków Ład została 
powołana 27 paździer-
nika 1926 r. z inicjatywy 
zasłużonych profesorów 
i studentów warszaw-
skiej Szkoły Sztuk Pięk-
nych. Podwaliny pod 
nią stanowiła spuścizna 
Warsztatów Krakow-
skich, stowarzyszenia 
powstałego w 1913 r. 
i stawiającego sobie za 
cel podniesienie walorów 
artystycznych produk-
cji rzemieślniczej, oraz 
wielkie sukcesy jego 
członków na Między-
narodowej Wystawie 
Sztuk Dekoracyjnych 
i Nowoczesnego Przemy-
słu w Paryżu (1925 r.).

Nazwa spółdzielni miała symbo-
lizować połączenie wartości este-
tycznych z porządkiem wynikają-
cym z jakości i dyscypliny.

ład zrodził się z chęci wspólnego 
działania i wiary, że w grupie tkwi 
prawdziwa siła. Lucjan Kintopf – je-
den z członków spółdzielni – okre-
ślił go jako organizację artystyczną 
dla artystów stworzoną, oazę ładu 
artystycznego w pustym bezładzie 
pracy twórczej, rzemiosła i  prze-
mysłu. Zgodnie ze statutem, ce-
lem spółdzielni było podniesienie 
zarobku członków i wytwórczości 
krajowej, a przedmiotem działal-
ności (przedsiębiorstwa) – projekto-
wanie i wyrób tkanin oraz sprzętów 
z drzewa, metalu, szkła i gliny z wy-
raźnym dążeniem do doskonałości 
formy, surowca i wykonania. Jedną 
z głównych zasad jej funkcjonowa-
nia było podnoszenie poziomu kul-
turalnego i intelektualnego człon-
ków, a także działalność oświatowa.

Charakterystyczny dla koopera-
tywy był szacunek i nawiązywanie 

do tradycji polskiego rzemiosła, 
poprzez nadawanie projektowa-
nym przedmiotom „typowo pol-
skich” form. „Ładowcy” stosowali 
ludowe techniki, np. unikatowe 
na skalę europejską krosna dwuo-
snowowe do wytwarzania tkanin. 
Tradycyjne technologie stosowano 
też przy produkcji ceramiki i szkła. 
W jednym z wywiadów współza-
łożyciel kooperatywy, Wojciech 
Jastrzębowski, tak określał swoją 
i swoich kolegów działalność: ład 
jako stowarzyszenie artystów i rze-
mieślników nie podejmuje dyskusji 
i sporów na temat współczesności 
czy też zacofania w sztuce, nie prag-
nie być teoretykiem swej pracy, nie 
schlebia modzie, nie zwozi nowa-
lijek ku uciesze snobistycznych 
gustów, lecz dąży do wytworzenia 
atmosfery poczucia własnych war-
tości i głębokiego przeświadczenia, 
że godna kulturalnego współczes-
nego człowieka jest tylko forma pla-
styczna, która wyrosła z istotnych 
warunków życia narodu, a powstaje 

z tych elementów surowca, techni-
ki, wiedzy fachowej i talentów, na 
które czasy obecnie się składają.

Spółdzielnia bardzo dobrze pro-
sperowała aż do wybuchu II  wojny 
światowej. Po powojennej reakty-
wacji ład został wcielony w struk-
tury Centrali Przemysłu Ludowego 
i  Artystycznego. „Cepelia” była 
w  tym czasie instytucją, której 
celem było podporządkowywa-
nie polityce kulturalnej państwa 
wszelkiej działalności twórców na-
wiązujących do tradycji wiejskiej, 
w  związku z  czym samodzielna 
aktywność stowarzyszenia była 
utrudniana i  ograniczana. Osta-
tecznie jednak spółdzielnia została 
zamknięta dopiero w 1996 r.

Dzięki jakości i oryginalności pro-
jektów, a także wieloletniej historii, 
ład jest uznawany za jedno z naj-
ciekawszych zjawisk w dziejach pol-
skiego wzornictwa i stanowi punkt 
odniesienia dla nowo powstających 
kooperatyw artystycznych. 
aSk
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wspólnie i ładnie
Ogólnopolskie 
Spotkania Ekonomii 
Społecznej mają 
miejsce już po raz 
szósty. Wydarzenie 
organizowane w ramach 
projektu „Zintegrowany 
System Wsparcia 
Ekonomii Społecznej” 
odbędzie się tym razem 
w Krakowie w dniach  
11-12 października 
2012 r. 

Jest to miejsce o tyle szczególne, 
że właśnie tutaj w 2004 r. odbyła się 
II Europejska Konferencja Ekono-
mii Społecznej pod hasłem „Przed-
siębiorczość społeczna i skutecz-
ność ekonomiczna”. Również tutaj 
w 2006 r. odbyły się I Ogólnopolskie 
Spotkania Ekonomii Społecznej, 
a krakowski rynek został opanowa-
ny przez przedsiębiorstwa społecz-
ne, promujące swoje produkty i usłu-
gi. W kolejnych latach spotykaliśmy 
się w Gdańsku, Warszawie, Poznaniu 
i Lublinie. 

Do współpracy przy organizacji 
imprezy udało się namówić Mini-
sterstwo Pracy i Polityki Społecz-
nej, Stałą Konferencję Ekonomii 
Społecznej, Fundację Inicjatyw 
Społeczno-Ekonomicznych, Pro-
gram Narodów Zjednoczonych ds. 
Rozwoju (UNDP), Małopolską Szko-
łę Administracji Publicznej Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Krakowie 
oraz Instytut Spraw Publicznych. 
Na poziomie regionalnym partne-
rem w realizacji przedsięwzięcia 
będzie Regionalny Ośrodek Poli-
tyki Społecznej w Krakowie, który 
w pierwszym dniu OSES zorgani-
zuje Galę „Małopolskiego Lidera 
Przedsiębiorczości Społecznej”, 
a  więc wręczenie nagrody dla najle-
piej działającego przedsiębiorstwa 
społecznego. Swoją obecność na 
spotkaniu potwierdzili m.in. Wła-
dysław Kosiniak-Kamysz, Minister 
Pracy i  Polityki Społecznej, oraz 
Henryk Wujec – Doradca Prezyden-
ta RP Bronisława Komorowskiego. 

Patronat nad wydarzeniem ob-
jęli Marek Sowa, Marszałek Woje-
wództwa Małopolskiego, oraz Jacek 
Majchrowski, Prezydent Miasta 
Krakowa. 

W roku 2012 OSES wpisują się w 
obchody Międzynarodowego Roku 
Spółdzielczości, a tematem prze-
wodnim konferencji jest miejsce 
i rola spółdzielczości w sektorze 
ekonomii społecznej. Spotkania 
będą się również koncentrowały na 
zagadnieniach związanych z pro-
gramowaniem rozwoju ekonomii 
społecznej. Będziemy więc mówić 
o Krajowym Programie Rozwoju 
Ekonomii Społecznej, nowych moż-
liwościach wsparcia dla przedsię-
biorstw społecznych w wieloletniej 
perspektywie finansowej UE na lata 
2014–2020, efektywnej infrastruk-
turze wsparcia ekonomii społecznej 
czy też roli samorządu terytorialne-
go w tym zakresie. Zostanie także 
podjęta próba powrotu do wartości 
i korzeni poprzez prezentację Pak-
tu na rzecz Ekonomii Społecznej 
i przykładów podejmowanych ini-
cjatyw w różnych formach organiza-
cyjnych. Z punktu widzenia wiary-
godności sektora niezwykle istotne 
wydają się inicjatywy związane z 
mierzeniem społecznej wartości 
dodanej przedsiębiorstw społecz-
nych. Poruszymy również tematykę 
związków przedsiębiorstw społecz-
nych z nauką i biznesem oraz zasta-
nowimy się, jaką ofertę mogą one 
stanowić dla młodego pokolenia.

Wszelkie bieżące informacje 
o OSES oraz materiały pokonferen-
cyjne znajdziecie Państwo na por-
talu www.ekonomiaspoleczna.pl. 
Zapraszamy do lektury. 

Ogólnopolskie Spotkania Ekono-
mii Społecznej

Kraków, 11-12 października 2012 

Projekt „Zintegrowany System Wspar-
cia Ekonomii Społecznej” jest reali-
zowany w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I. 
Zatrudnienie i integracja społeczna, 
Działanie 1.2 Wsparcie systemowe in-
stytucji promocji i integracji społecz-
nej. Projekt jest współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społeczne-
go, zaś realizowany od lipca 2009 r. do 
grudnia 2013 r.
Liderem partnerstwa jest Centrum 
Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL), 
instytucją inicjującą – Departament 
Pożytku Publicznego Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej. Obok lide-
ra w skład partnerstwa, wyłonionego 
przez CRZL w drodze otwartego kon-
kursu, wchodzą:
1. Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA
2. Fundacja Fundusz Współpracy (FFW)
3. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Eko-

nomicznych (FISE)
4. Instytut Spraw Publicznych (ISP)
5. Uniwersytet Ekonomiczny w Krako-

wie, działający przez jednostkę po-
zawydziałową – Małopolską Szkołę 
Administracji Publicznej (MSAP)

6. Program Narodów Zjednoczonych 
ds. Rozwoju (UNDP), Regionalne 
Centrum UNDP w Bratysławie

7. Związek Lustracyjny Spółdzielni Pra-
cy (ZLSP)

Głównym celem projektu jest po-
prawa kondycji ekonomii społecz-
nej (ES) w Polsce. W ramach projektu 
zostały stworzone stałe, zinstytucjona-
lizowane mechanizmy wsparcia mery-
torycznego podmiotów ekonomii spo-
łecznej i ich otoczenia. Cel główny jest 
realizowany poprzez cele szczegółowe, 
między innymi:
•	 Tworzenie i rozwijanie standardów 

jakości usług instytucji pomocy i in-
tegracji społecznej

•	 Wzrost kompetencji i wzmocnienie 
potencjału kadr instytucji pomo-
cy, integracji społecznej, ekonomii 
społecznej poprzez szkolenia i kursy, 
doradztwo i studia podyplomowe, 
a także wizyty studyjne i staże

•	 Profesjonalizacja działań wspierają-
cych podmioty ekonomii społecznej

•	 Podniesienie świadomości społecz-
nej w zakresie możliwości rozwiązy-
wania problemów za pomocą narzę-
dzi ekonomii społecznej

•	 Wzmocnienie otoczenia instytucji 
ekonomii społecznej na poziomie 
lokalnym za pomocą metody budo-
wania partnerstw na rzecz ekonomii 
społecznej.

Więcej informacji na portalu: www.ekonomiaspoleczna.pl
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Znacznie lepszą metodą jest pra-
ca nad stworzeniem elastycznego 
modelu biznesowego, przy pomocy 
kanwy Business Model Generation 
(bmg).

Firma na jednej kartce
W  czasach szybko zmieniających 
się mód i  trendów oraz jeszcze 
szybszych przemian technologicz-
nych i komunikacyjnych, kluczową 
umiejętnością biznesową nie jest 
dostarczanie choćby najlepszych 
produktów i usług, lecz budowanie 
rosnących społeczności zadowolo-
nych i powracających klientów oraz 
szybkie reagowanie na zmieniające 
się otoczenie.

Czym się różni model od planu? 
Typowy biznesplan jest drobiaz-
gową, lecz dość schematyczną 
analizą procesów produkcyjnych, 
grup docelowych, konkurencji itp. 
Stworzenie takiego dokumentu, 
a nawet przeczytanie go ze zrozu-
mieniem bywa trudnym zadaniem, 
szczególnie dla początkujących 
przedsiębiorców. Co więcej, trud-
no jest wprowadzać w nim zmia-
ny, zwłaszcza gdy mają wpływ 
na pozostałe elementy naszego 
przedsięwzięcia. W efekcie biznes-
plany często lądują na półkach, 
nierzadko traktowane jedynie 
jako formalny wymóg otrzymania 
dofinansowania na rozpoczęcie 
działalności, a firmy starają się na 
bieżąco dopasowywać do dyna-
micznych realiów ewoluującego 
rynku. 

Alex Osterwalder, twórca kan-
wy bmg, skomentował to brutal-
nie: Firmy, które nie będą umiały 
systematycznie odmładzać swojego 
modelu biznesowego, są skazane na 
ciągłą walkę o  przetrwanie. Prak-
tyczne porady zawarte w podręcz-
niku Business Model Generation 

uczą nas, jak na jednej kartce 
zobrazować kluczowe elementy 
naszej firmy. Kanwa stanowi sche-
mat organizmu, jakim jest każde 
przedsiębiorstwo, objaśniający, 
gdzie jest jego serce, jak działa 
system krwionośny, które tkanki 
i  procesy odpowiadają za rozwój 
i wzrost. Znacznie ułatwia to dys-
kusję o funkcjonowaniu naszego 
przedsięwzięcia, a w konsekwencji 
reagowanie na zmiany oraz poszu-
kiwanie innowacji, np. poprzez łą-
czenie logiki biznesowej i non profit. 

Kanwa prezentuje zależności 
między dziewięcioma kluczowy-
mi segmentami, na jakie możemy 
podzielić każde przedsięwzięcie 
biznesowe:
•  Popyt  – segment klientów. Do 
kogo adresowana jest nasza oferta? 

Kim są nasi najważniejsi klienci? Jak 
możemy ich pogrupować? Jakie mają 
potrzeby?
•  Oferta – propozycje wartości. Co 
sprzedajemy? Które potrzeby klien-
tów zaspokaja nasz produkt bądź 
usługa?
•  Kanały dystrybucji (marketing, 
public relations). Jak dotrzeć z naszą 
ofertą do klientów? 
•  Relacje z  klientami. W  jaki spo-
sób budujemy relacje z nabywcami 
naszych produktów/usług? Co spra-
wia, że nas kochają i są nam wierni? 
W jaki sposób zapewnić im satysfak-
cję z wyboru naszej oferty?
•  Źródła przychodów. Za jakie usłu-
gi/produkty klienci chcą i mogą za-
płacić? Które z nich są źródłem nasze-
go utrzymania? Czy cała oferta musi 
być płatna?

•  Kluczowe zasoby [infrastruktura, 
ludzie, zasoby intelektualne (marka, 
dane), kapitał]. Czego potrzebujemy, 
aby móc zaoferować nasze produkty/
usługi, podtrzymać relacje z klienta-
mi, osiągać przychód?
•  Kluczowe działania. Co musimy 
zrobić, żeby zamienić zasoby w ofer-
tę? Jakie czynności są kluczowe, aby 
nasz biznes działał?
•  Kluczowi partnerzy (wymiana, 
zakup usług i  produktów). Czego 
nam brakuje? Kto i  jak uzupełnia 
brakujące zasoby i działania?
•  Struktura kosztów. Jakie są głów-
ne koszty naszej działalności? Co się 
na nie składa?

Jednak kluczową różnicę między 
biznes-planem a biznes-modelem 
stanowi koncentracja na pojawia-
jących się możliwościach, zamiast 

BIzNeSPlAN jeSt PASSé
Przed uruchomieniem działalności gospodarczej czy podczas projektowania nowej oferty 
tworzymy z reguły plan, za pomocą którego staramy się wyobrazić sobie i opisać przyszłe 
funkcjonowanie naszego przedsiębiorstwa. „Klasyczny” biznesplan nie gwarantuje jednak 
dobrego zobrazowania procesów zachodzących wewnątrz i na zewnątrz naszej firmy. 

 Szkolenie dostarczy praktycznych narzędzi i propozycji zapisów, które można przenieść do swoich działań na poziomie lokalnym. 
 najlepsi uczestnicy odbędą szkolenia w 2013 roku i otrzymają certyfikat trenera spółdzielczego OZRSS. 

§  jak wypromować produkty spółdzielni
§ jak zaplanować i wdrożyć strategię finansową i marketingową
§  jak współpracować, ale i walczyć o swoje prawa w samorządzie

Warszawa
 15–16 listopada 2012 r.
  3–4 grudnia 2012 r.

ZApRASZAmY nA SZKOlEnIA

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

dla przedstawicieli spółdzielni socjalnych

Telefon: 22 827-45-25 
e-mail: biuro@ozrss.pl

wiedza  
i praktyka 
Przedsiębiorczość społeczna, 
oprócz sfery praktycznej, po-
siada swoje zaplecze naukowe 
i kadry szkoleniowe, które 
ułatwiają start nowym i pro-
fesjonalizują działania już 
istniejących przedsiębiorstw. 
Duże znaczenie mają tutaj nie 
tylko szkolenia realizowane 
bezpośrednio wśród przedsię-
biorców, ale także przygotowa-
nie kadr, które odpowiadają za 
edukację i rozwój gospodarki 
społecznej na poziomie regio-
nalnym i lokalnym. 

W Polsce dopiero od nie-
dawna funkcjonuje kształcenie 
akademickie ukierunkowane 
na przygotowanie i podnosze-
nie kompetencji menedżerów 
i koordynatorów lokalnych 
inicjatyw w tej dziedzinie. Jed-
ną z niewielu jednostek zajmu-
jących się taką tematyką jest 
Instytut Polityki Społecznej 
Uniwersytetu Warszawskiego, 
który realizuje program stu-
diów podyplomowych „Zarzą-
dzanie Gospodarką Społeczną” 

Mianem organizacji go-
spodarki społecznej określa 
się stowarzyszenia, fundacje, 
spółdzielnie, towarzystwa 
ubezpieczeń wzajemnych oraz 
zakłady aktywności zawodowej, 
warsztaty terapii zajęciowej 
oraz inne formy organizacyj-
ne, które tworzą nowe usługi 
i nowe miejsca pracy na 
szczeblu lokalnym w ramach 
przedsięwzięć łączących eko-
nomiczne i społeczne aspekty 
aktywności obywatelskiej. 
Słowa prof. Ewy Leś wskazują, 
kogo szukamy podczas naboru 
na nasze studia, co warto pod-
kreślić – w całości finansowa-
ne z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, czyli bezpłatne 
dla studentów. 

Celem studiów jest przygo-
towanie specjalistów ds. za-
rządzania rozwojem lokalnym 
oraz menedżerów i koordy-
natorów społecznych inicjują-
cych i wspierających tworze-
nie nowych usług i nowych 
miejsc pracy, w tym dla osób 
długotrwale bezrobotnych 
i dotkniętych wykluczeniem 
społecznym. Zachęcamy do 
studiowania, szczególnie 
członków i pracowników or-
ganizacji pozarządowych oraz 
przedstawicieli administracji 
samorządowej.

Więcej informacji oraz zasady 
rekrutacji znaleźć można na 
stronie gospodarkaspoleczna.pl. 

dr maŁgorzata oŁdak  
kieroWnik StudióW

zobacz film, jak działa kanwa BMG:

csarBb by http://www.businessmodelgeneration.com
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na z  góry określonym schemacie 
działania. Ilu z  czytających ten 
artykuł przedsiębiorców ma na 
zapleczu nieużywane maszyny, 
niewykorzystane materiały pro-
mocyjne lub robi dzisiaj zupełnie 
coś innego niż opisywał to świetny, 
nierzadko opracowany przy pomo-
cy specjalistów biznesplan? Jak czę-
sto „życie” weryfikuje wcześniejsze 
założenia i wymusza daleko idące 
zmiany w funkcjonowaniu naszej 
organizacji?

Koncepcja bmg jest efektem ba-
dań i doświadczeń 470 współauto-
rów podręcznika z 45 krajów, któ-
rzy przyglądając się istniejącym na 
rynku usługom i produktom stara-
li się zrozumieć, jak projektować, 
wdrażać i zmieniać modele bizne-
sowe odpowiadające współczesnym 
wyzwaniom.

Oczami klienta
Jednym z najważniejszych zadań, 
w których pomaga nam kanwa bmg, 
jest zmiana punktu widzenia z „fir-
mocentrycznego” na zorientowany 
na klienta. Tradycyjne podejście, 
które szybkimi krokami odchodzi 
do lamusa, jest silnie skoncentrowa-
ne na potrzebach i możliwościach 
naszego przedsiębiorstwa. Zespół 
Osterwaldera rozwija myśl klasy-
ka zarządzania, Petera Druckera: 
nie jest ważne, co chcesz i możesz 
sprzedać, lecz to, co chcą kupić twoi 
klienci!

Model, którego sercem jest seg-
ment klientów, wymusza zmianę 
perspektywy z „my” na „oni”:

Warto podkreślić, że model zo-
rientowany na potrzeby i wartości 
poszczególnych grup klientów jest 
niezwykle blisko związany z ideami 
przyświecającymi przedsiębiorczo-
ści społecznej. To czego „klasyczny” 
biznes musi się nauczyć, przedsię-
biorcy społeczni powinni czuć 
niemalże organicznie. Uzyskanie 
dzięki rozumieniu „ekonomii war-
tości” sukcesu rynkowego w dużej 
mierze zależy od naszej wrażliwości 
i czujności na potrzeby otoczenia. 

Zrozumienie, kim są i czego prag-
ną nasi klienci, ułatwia dodatkowe 
narzędzie, nazwane mapą empatii. 
Pomaga ona dokładnie zaplano-
wać kanały dystrybucji i  budo-
wanie relacji z  naszymi grupami 

docelowymi. Jest to na tyle ważny 
temat, że w kolejnym numerze po-
święcimy mu oddzielny tekst.

Praca zespołowa
Ważną zaletą „metody bmg” jest 
wykorzystywanie potencjału grupy. 
Podstawową metodą pracy zespoło-
wej jest tutaj rozmieszczanie, w toku 
burzy mózgów, kolorowych karte-
czek samoprzylepnych na naryso-
wanej na tablicy kanwie, kreślenie 
połączeń między nimi oraz dysku-
towanie wpływu kolejnych „myśli” 
na pozostałe bloki układanki. 

Do projektowania modelu bizne-
sowego najlepiej zasiąść w gronie 
osób zainteresowanych sukcesem 
naszej organizacji. Jeśli jednak 
chcemy, by pojawiło się w nim miej-
sce na innowacje, warto wzbogacić 
zespół o osoby, które będą potrafi-
ły spojrzeć na nasze pomysły z po-
zycji laika, klienta, dostawcy czy 
konkurenta. 

Tu naprzeciw wychodzi nam ko-
lejna z kluczowych zasad ekonomii 
społecznej, mówiąca o konieczności 
zaangażowania naszego otoczenia, 
w  tym orientacji nie tylko na ko-
rzyści osiągane przez „firmę”, ale 
także przez wszystkich „klientów”. 
Projektowanie modeli angażujących 
społeczności lokalne i umiejscawia-
nie poszczególnych podmiotów 
w  odpowiednich blokach kanwy 
bmg może być zatem świetną me-
todą wizualizacji bądź planowania 
partnerstw lokalnych czy kreowa-
nia regionalnych strategii rozwoju.

Niewątpliwą zaletą metody bmg 

jest fakt, że praca warsztatowa, przy 
pomocy kolorowych karteczek i fla-
mastrów, w  atmosferze kreatyw-
nego ożywienia, jest sama w  so-
bie atrakcyjną i efektywną formą 
aktywności, momentami bardziej 
przypominającą zabawę niż poważ-
ne przedsięwzięcie planistyczne. 
Dobrze przeprowadzony warsztat 
nie tylko daje nam potężną dawkę 
wiedzy o naszym biznesie, ale także 
zostaje w pamięci jako oderwanie 
od rutyny „tabel, dokumentów i ta-
śmy produkcyjnej”. 

Gdzie tego uczą?
Książka na temat tworzenia mode-
li biznesowych według omawia-
nej metody ukazała się niedawno 

w  języku polskim1. Jest bardzo 
przejrzysta i przystępna, a  jej lek-
tura powinna umożliwić samodziel-
ną pracę tym, którzy zdecydują się 
podjąć wyzwanie ulepszania swo-
jej działalności. Wszystkich, którzy 
chcieliby dowiedzieć się więcej lub 
w praktyce sprawdzić „jak to działa”, 
zachęcamy do skorzystania z  do-
radztwa Stowarzyszenia „Obywa-
tele Obywatelom”2.

Wykorzystanie kanwy bmg jest 
ponadto podstawą konwersato-
rium w  ramach studiów pody-
plomowych w  Instytucie Polityki 
Społecznej Uniwersytetu Warszaw-
skiego (szczegóły na s. 10). Z kolei 
członków i członkinie spółdzielni 
socjalnych zapraszamy do Łodzi 
na szkolenia etos3, podczas któ-
rych również uczymy, jak korzystać 
z tego innowacyjnego narzędzia. Do 
zobaczenia!
Szymon Surmacz
Przypisy:

1 Alexander Osterwalder, Yves Pigneur, 
Tworzenie modeli bi-
znesowych. Podręcznik 
wizjonera, Wydaw-
nictwo Helion 2012. 
Książkę można kupić 
pod adresem http://bit.
ly/jak-bmg.

2 Oferta szkoleniowa Sto-
warzyszenia: http://soo.
org.pl/oferta/szkolenia; 
szczegółowe informacje 
na temat warsztatów 
tworzenia modeli bizne-
sowych można uzyskać pod adresem 
bmg@soo.org.pl.

3 Podstawowe infor-
macje oraz formularz 
zgłoszeniowy: 
http://soo.org.pl/etos.

Akcje których przedsiębiorstw 
zyskają na wartości? Kto wy-
gra wybory prezydenckie? Jak 
zlikwidować korki drogowe? 
Gdzie leżą kratery na Marsie? 
Na każde z tych pytań istnieje 
wiele możliwych odpowiedzi, 
jednak prawidłowa – zdaniem 
Jamesa Surowieckiego – zawsze 
będzie należała do tłumu.

W książce „Mądrość tłumu” wspo-
mniany autor przytacza szereg 
przykładów ilustrujących tezę, że 
we właściwych warunkach grupy 
okazują się niezwykle inteligentne 
i  są często mądrzejsze od najbar-
dziej błyskotliwych swoich członków. 
Tego rodzaju inteligencja umożli-
wiła m.in. odnalezienie zaginionej 
amerykańskiej łodzi podwodnej 
„Scorpion” w roku 1968 oraz wska-
zanie firmy odpowiedzialnej za ka-
tastrofę wahadłowca „Challenger” 
w 1986 r. Liczne badania opisane 
przez Surowieckiego pokazują, jak 
decyzje jednostek w  zaskakujący 
sposób różnią się – na niekorzyść – 
od zsumowanego i  uśrednionego 
głosu grupy.

Aby tłum mógł ujawnić swoją 
mądrość, spełnione muszą zostać 
trzy zasadnicze warunki: musi być 
możliwie różnorodny, poszczególni 
tworzący go osobnicy działać muszą 
niezależnie, a ich działanie musi być 
w pewien szczególny sposób zdecen-
tralizowane. Dzięki różnorodności 
grupa zyskuje odmienne punkty 
widzenia. Nie jest konieczne, aby 
składała się wyłącznie z  eksper-
tów. Każda osoba wnosi inny rodzaj 
informacji, składającej się na peł-
niejszy obraz problemu. Podejmu-
jąc decyzje w  sposób niezależny, 
a więc bez sugerowania się typami 
innych, dokonujemy trafniejszych 
osądów. Brak hierarchii zapewnia 
swobodę wyboru, bez zważania 

na konwencje i  umowy społecz-
ne. Współcześnie, jak zauważa 
Surowiecki, wiele internetowych 
kamieni milowych  – Google, Wi-
kipedia czy Linux  – to produkty 
mądrości tłumów. Powszechny 
dostęp do technologii informacyj-
nych tworzących układy powiązań 
pomiędzy użytkownikami sprawia, 
że Sieć staje się głównym obszarem 
przejawów „zbiorowego geniuszu”. 

Należy zaznaczyć, że „Mądrość 
tłumu” nie występuje przeciwko 
ekspertom, lecz przestrzega przed 
nadmierną wiarą w jednostki. Po-
leganie na zbiorowej ocenie grupy, 
choć bywa trudne, jest jednocześnie 
mądre. Zdaniem autora, w obliczu tej 
wiedzy tradycyjne koncepcje władzy 
i przywództwa powinny już zacząć 
blednąć. Czy ten potencjał zostanie 
wykorzystany? Może warto zapytać 
tłumu.
alekSandra Sech

James Surowiecki, Mądrość tłumu. 
Większość ma rację w ekonomii, bi-
znesie i polityce, Onepress, Grupa 
Wydawnicza HELION SA, Gliwice 
2010.

r e c e N z j A

Co możemy sprzedać?

Jak dotrzeć do klienta w najbardziej 
efektywny sposób?

Jakie relacje musimy nawiązać 
z naszymi klientami?

Jak możemy na nich zarobić?

Czego potrzebują nasi klienci 
i jak możemy pomóc im to osiągnąć?

W jaki sposób klienci chcieliby 
otrzymywać naszą ofertę? 
Jak możemy dopasować się  
do ich przyzwyczajeń?

Czego oczekują nasi klienci. 
Jakie relacje chcieliby nawiązać?

Za co, za jakie wartości są w stanie 
zapłacić nasi klienci?

My onimodel 
skoncentrowany 
na zasobach

model 
skoncentrowany 

na klientach

Skontaktuj się z naszym 
konsultantem: 
tel. 502 554 352 
jak@soo.org.pl

Pomożemy Ci optymalnie 
wykorzystać budżet na 

promocję projektu!

Oferujemy kompleksowe wykonanie tekstów 
i materiałów promocyjnych – od napisania 
artykułów na zadany temat, skład i oprawę 
graficzną, aż po dostarczenie „do drzwi" 
zamówionego nakładu JAK-a. Zleć nam wykonanie 
wkładki (2, 4 lub nawet 8 stron), zrobienie 
wywiadu, wykonanie ilustracji, umieść w JAK-u 
reklamę lub ogłoszenie.

zBIorowy geNIuSz
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Opracowanie 
i zatwierdzenie przez 
grupę zasad współpracy 
pozwala uniknąć 
niepotrzebnych 
„kwasów”.
Statut spółdzielni ma gwarantować 
wszystkim członkom i członkiniom 
możliwość wpływu na kluczowe 
decyzje, a jednocześnie chronić 
kolektyw przed antyspołecznymi 
zachowaniami jednostek. Jednak 
na co dzień relacje w kooperatywie 
reguluje przede wszystkim coś, co 
można nazwać jej kulturą. Kształtu-
je się ona spontanicznie, w oparciu 
o niepisane zwyczaje i nieoficjalne 
hierarchie, w związku z czym ist-
nieje ryzyko, że w praktyce prawa 
i obowiązki poszczególnych osób 
nie będą równe.

Co więcej, codzienna bliska 
współpraca w naturalny sposób 
generuje sytuacje trudne emocjo-
nalnie, choćby w związku z  ko-
niecznością wzajemnej oceny wyko-
nywanej pracy. Wszystko to sprawia, 
że warto zadbać o wspólne wypra-
cowanie tzw. kontraktu – katalogu 
podstawowych zasad obowiązują-
cych w życiu grupy. Doświadczenie 

uczy, że odwołanie się do podpisa-
nego przez wszystkich dokumentu 
potrafi błyskawicznie kierować sy-
tuację na właściwe tory. Na dłuż-
szą metę istnienie zestawu reguł, 
traktowanych jako główny punkt 
odniesienia w potencjalnie kry-
zysowych przypadkach, pomaga 
budować demokratyczną kulturę 
i dobrą atmosferę w spółdzielni. 

Część zapisów kontraktu warto 
wprost poświęcić standardom ko-
leżeństwa. Oto kilka przykładów:
•  Krytyczne uwagi na temat pracy 
bądź zachowań poszczególnych 
członków i członkiń przekazujemy 
w pierwszej kolejności im samym, 
a dopiero w ostateczności zgłasza-
my je na forum grupy.
•   Nie szczędzimy sobie słów uzna-
nia za dobrze wykonaną robotę.
•   Nie szafujemy żartami, które 
mogą kogoś urazić.

Powyższe zapisy mają znaczenie 
moralne, ale i praktyczne, jako że 
stosunki w grupie bezpośrednio 
przekładają się na efektywność jej 
funkcjonowania. Równie ważne są 
reguły bardziej „techniczne”, np. 
te odnoszące się do podziału pracy 
czy kwestii odpowiedzialności za 
podjęte zobowiązania. Przykłady:

•   Na bieżąco informujemy grupę 
o postępach, a zwłaszcza o proble-
mach z wykonaniem kluczowych 
zadań.
•   Mówimy zwięźle, na temat i do-
piero wtedy, gdy nadejdzie nasza 
kolej.
•   Sprawy o kluczowym znaczeniu 
dla całej spółdzielni załatwia-
my dopiero po ich wspólnym 
omówieniu.

Mamy tutaj do czynienia z od-
wrotną sytuacją: ustalenia mające 
przede wszystkim zapewnić spraw-
ne działanie firmy, jednocześnie za-
pobiegają złym emocjom jej współ-
właścicieli i współwłaścicielek.

Na przestrzeni kilku akapitów nie 
sposób omówić wyczerpująco tak 
obszernego zagadnienia, jak zasady 
dobrej współpracy w grupie. Zachę-
cam zatem gorąco do kolektywnej 
pracy nad własnymi zestawami 
reguł i polecam uwadze warszta-
ty poświęcone kontraktom, które 
prowadzę w ramach szkoleń ETOS, 
adresowanych do członków i człon-
kiń spółdzielni socjalnych. Więcej 
informacji: soo.org.pl/etos.

michaŁ Sobczyk,  
SpóŁdzielnia Socjalna iSSa
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masz wątpliwości w zakresie prawa regulującego  
funkcjonowanie spółdzielni socjalnych? Skorzystaj z usług  

Spółdzielczego Biura Interwencyjnego Twój reprezentant wobec administracji publicznej
Chcesz zmian w prawie, ważnych interpretacji, wsparcia w negocjacjach?

Organizacja, która będzie Cię wspierać merytorycznie
Chcesz szukać na własną rękę, czy chcesz otrzymywać realne wsparcie?

Organizacja, która przeprowadzi lustrację Twojej spółdzielni
Chcesz kogoś przypadkowego, czy raczej kogoś, kto przyjaźnie i fachowo 
wesprze funkcjonowanie Twojej spółdzielni?

Zadzwoń i uzyskaj niezbędną poradę spółdzielczą.
Telefon: 22 827-45-25 e-mail: sbi@ozrss.pl
Więcej informacji oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania  
znajdziesz na stronie www.ozrss.pl. Członkostwo w Związku 
zapewni Ci bieżący dostęp do informacji przesyłanych mailem.

ETOS, czyli Elementarz Tradycji 
Organizacji Spółdzielczych
Bezpłatne szkolenia dla członków  
spółdzielni socjalnych
Unikalne połączenie tradycji 
z nowoczesnym myśleniem bizesowym:

 ˺ najlepsze wzorce polskiej spółdzielczości
 ˺ efektywne i demokratyczne  

zarządzanie spółdzielnią
 ˺ modele biznesowe oparte na kanwie BMG
 ˺ marketing i public relations
 ˺ nowe technologie wspierające działalność spółdzielni

Zgłoś się, póki są jeszcze wolne miejsca: 
www.soo.org.pl/etos
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