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W numer ze

O pożyczkach 
dla podmiotów 

ekonomii społecznej 
realizowanych przez 
Bank Gospodarstwa 

Krajowego 

W sieci dobrych 
połączeń

Spółdzielnie socjalne często 
czują się pozostawione same 

sobie. Oczywiście, stanowią od-
rębne podmioty gospodarcze, 
jednak z uwagi na nowatorską 
formę prawną, wspólne kwestie, 
wspólne potrzeby powinny dzia-
łać razem.

Nie jest to proste. Żyjemy bo-
wiem w  kraju, w  którym oby-
watele i podmioty gospodarcze 
przejawiają wyjątkowo słabą 
chęć zrzeszania się w jakichkol-
wiek sieciach czy organizacjach. 
Potrzebujemy wzajemności, po-
trzebujemy wzajemnego wspar-
cia, ale… jednocześnie zazdroś-
nie pilnujemy swojej odrębności. 

 Ale oczywiście oczekujemy, 
że tam gdzieś „na górze”, ktoś 
powinien rozumieć nasze prob-
lemy. Niestety, musimy sobie 
uświadomić, że nikt za nas nic 
nie zrobi. Jeśli sami nie wypra-
cujemy, sami nie zaproponu-
jemy, to niewiele osiągniemy. 
To oczywiście banał. Szkoda 
jednak, że banał ten jakoś nie 
zmienia się w realne działania.

Przykładem może być funk-
cjonowanie naszego Ogólno-
polskiego Związku Rewizyj-
nego Spółdzielni Socjalnych. 
Wydawałaby się, że wszystkim 
powinno zależeć na budowie 
wspólnej reprezentacji. Niestety, 
do związku należy zaledwie 10% 
spółdzielni.

Nie zamierzamy się jednak 
poddać. Postanowiliśmy włą-
czyć „drugi bieg”, który zbuduje 
zasób naszej organizacji, tak aby 
stała się ona realnym partnerem 
dla władz publicznych w dysku-
sjach nad przyszłością spółdziel-
czości socjalnych. A jednocześ-
nie będzie realnym wsparciem 
dla zrzeszonych organizacji. 

Dlatego też podjęliśmy się 
uczestniczenia, jako partner, 
w  projekcie, którego celem 
jestwzmacnianie potencjału 
i kompetencji sektora spółdziel-

czości socjalnej oraz stworzenie 
Sieci współpracy z instytucjami 
rynku pracy oraz pomocy i inte-
gracji. Tak zresztą się ten projekt 
nazywa. 

Co chcemy zrobić w ramach 
projektu? Po pierwsze stwo-
rzyć rzetelną bazę spółdzielni 
socjalnych. Jak bowiem dowo-
dzi praktyka, niewiele o sobie 
wiemy, a co za tym idzie, mamy 
problem ze wskazaniem tego, co 
powinniśmy zmienić w przepi-
sach. Ale sama baza to nie tylko 
zbiór adresowy, ma ona bowiem 
stać się także źródłem informa-
cji o produktach i branżach, tak 
aby potencjalny kupujący wie-
dział, jak i gdzie szukać np. spół-
dzielni gastronomicznych, czy 
realizujących usługi w  swoim 
powiecie lub województwie.

Po drugie, chcemy wzmocnić 
poziom sieciowania spółdziel-
ni. Niebawem będziemy mieli 
okazję spotkać się na Ogólno-
polskim Forum Spółdzielni 
Socjalnych w  Warszawie. Ci, 
którzy uczestniczyli w  do-
tychczasowych odsłonach tej 
imprezy, wiedzą, jaką moc ma 
spotkanie w swoim gronie, gdzie 
można „naładować akumulato-
ry”, ale jednocześnie zdobyć 
nowe informacje, kontakty. Ale 
dodatkowym elementem będzie 
cykl spotkań branżowych, na 
których będą mogły spotkać się 
spółdzielnie realizujące te same 
działania. Obecnie dyskutujemy, 
które grupy są gotowe do takich 
spotkań i co z tego może wyni-
kać. Może – albo raczej na pew-
no – powinniśmy budować nasze 
własne znaki jakości realizacji 
usług, które będziemy promo-
waliwspólnie z  organizacjami 
samorządowymi i biznesowymi. 

Po trzecie, wypracowujemy 
standard współpracy pomię-
dzy spółdzielniami socjalnymi 
a samorządami terytorialnymi 
w zakresie realizacji usług uży-

teczności publicznej. Standard 
będzie podpisany przez Mini-
stra Pracy i Polityki Społecznej 
i skierowany do wszystkich sa-
morządów terytorialnych w Pol-
sce. Tym działaniem – wspartym 
spotkaniami z  samorządowca-
mi w Polsce – chcemy stworzyć 
klimat udziału spółdzielców 
w  realizacji usług użyteczno-
ści publicznej w perspektywie 
2014–2020. Pojawiają się nowe 
rozwiązania prawne, nowe – nie-
małe – środki finansowe. Jestem 
przekonany, że dzięki temu bę-
dziemy mogli się rozwijać i zbu-
dować wiele nowych rynków. 

Po czwarte, budujemy system 
bieżącego wsparcia prawnego 
dla spółdzielców. Funkcjonuje 
już „helpdesk”, czyli Spółdziel-
cze Biuro Interwencyjne, gdzie 
można poradzić się, poprosić 
o  interpretację prawną. Wy-
starczy tylko zajrzeć na stronę 
związku www.ozrss.pl i skorzy-
stać.

Ale „samo się nie zrobi”. To 
wszystko co proponujemy, wy-
maga aktywności nas wszyst-
kich – spółdzielców socjalnych. 
Można zbudować potencjał, ale 
też można pozostać na etapie 
wiecznego narzekania.

Od nas zależy, jak potoczy się 
przyszłość spółdzielni socjal-
nych. Nie od polityków, nie od 

„tych z Warszawy”, ale od nas 
samych. Więc nie schrzańmy 
tego, bo dziś mamy szansę roz-
woju. Ale takie szanse nie trwają 
wiecznie.

Ze spółdzielczym 
pozdrowieniem,
Cezary Miżejewski
Prezes Ogólnopolskiego Związ-
ku Rewizyjnego Spółdzielni 
Socjalnych, członek spółdzielni 
socjalnej „Opoka” w Kluczach. 
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PAROSTATeK
SPółdzIelNIA SOcJAlNA – PRAcA z SeNSem

Dwa lata temu nie tworzyły zwartej grupy siedmiu kobiet: 
współpracowniczek i przyjaciółek. Nie miały stałej pracy 
i nie każda z nich robiła to, co naprawdę lubiła. Dwa lata 
temu nie było Parostatku. Działającej w Cieszynie, nieopo-
dal polsko-czeskiej granicy spółdzielni socjalnej, która 
dzięki pracy rąk swoich członkiń prężnie rozwija się na wol-
nym rynku, dając dziewczynom stabilne źródło utrzymania 
i poczucie pracy niosącej ze sobą głęboki sens społeczny. 

Początek
Siedem młodych kobiet, kilka lat po 
studiach, wśród nich z wykształcenia 
etnolożki, pedagożki, jedna urzędnicz-
ka i doradczyni biznesowa. Trzy z nich 

pracowały w pewnym stowarzyszeniu 
o nazwie „Serfenta”, które zajmowało 
się ochroną dziedzictwa kultury. Ro-
biły badania etnograficzne, warsztaty, 
organizowały różnego rodzaju wyda-

http://www.ozrss.pl/
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rzenia i zajmowały się rękodziełem. 
Robiły to, co je pasjonowało i  do 
czego przygotowało je wykształ-
cenie. Ale jak to już bywa, trudno 
w takiej sytuacji o stabilizację finan-
sową. Jak mówi Anna Falkiewicz, 
odpowiadająca w  Parostatku za 
prowadzenie warsztatów „życie od 
jednego dofinansowania do drugie-
go być może jest dobre dla młodej 
osoby na krótki czas, ale jeśli poja-
wiają się plany na założenie rodziny 
a następnie pierwsze dzieci, takie 
funkcjonowanie nie wchodzi dłu-
żej w grę”. Ona, Paulina Adamska-
-Malesza i Anna Krężelok musiały 
w  pewnym momencie zweryfiko-
wać swoje dotychczasowe życiowe 
plany, i wtedy pojawił się pomysł 
na założenie spółdzielni socjalnej. 
Połączenie zarobku i własnych ko-
rzyści z pracą dla dobra wspólnego. 
Niedługo dołączyła do nich Justy-
na Świerczek, która wcześniej jako 
urzędniczka administracji publicz-
nej pracowała w Powiatowym Cen-
trum Pomocy Rodzinie. Zaraz po-
tem ich pomysł podchwyciły Ania 
Pillar, menadżerka kawiarni i Alicja 
Woźniakowska-Woźniak, graficzka, 
od zawsze pracująca na własny ra-
chunek. W ten sposób było ich już 
sześć.

Nowy słownik, przede 
wszystkim „sprzedawać”
Nie od razu jednak było tak koloro-
wo jak obecnie. Z doświadczeniem 
w  rękodziele, przede wszystkim 
plecionkarstwie, i  w  organizacji 
różnego rodzaju warsztatów, z ta-
lentami artystycznymi i odpowied-
nim podejściem pedagogicznym 

dziewczyny postanowiły zgłosić się 
do konkursu o dotacje na założenie 
spółdzielni socjalnej. W przygoto-
wywanie wniosków spełniających 
wszystkie niezbędne warunki wło-
żyły mnóstwo czasu i serca. Na mar-

ne. Zabrakło im jednego jedynego 
punktu, który zaważył jednak na 
tym, że musiały zmienić całą filo-
zofię swojego dotychczasowego 
działania. „Dzisiaj mówimy sobie, 
że dobrze się stało, że widocznie tak 
musiało być” – mówią zgodnie. 

Bo wkrótce do zespołu dołączy-
ła siódma kobieta, „głos biznesu” – 
jak będą o  niej mówić koleżanki. 
To Urszula Szwed przestawiła je 
na pragmatyczne, ekonomiczne 
myślenie, przez które nagle ich 
codzienne rozmowy wypełniły 
się takimi słowami jak „produkt”, 

„klient” i „sprzedawać”. Pracująca 
wcześniej dla dużej agencji rekla-
mowej Ula postanowiła zmienić coś 
w swoim życiu, zwolnić nieco, po-
szukać spełnienia zawodowego. Jej 
doświadczenie na wolnym rynku 
i w pracy dla znanych firm pozwoli-
ło jej na stworzenie podstaw bizne-
sowych dla społecznej działalności 
pozostałych dziewczyn. Zapał, re-
prezentowane wartości i  kompe-
tencje całej siódemki zbiegły się 
z nową filozofią: twardym myśle-
niem opartym przede wszystkim na 
jednej zasadzie – „mamy zarabiać 
pieniądze, to, co robimy to nie tylko 
nasze hobby, to praca taka sama jak 
każda inna”. 

Aby uczynić z pasji źródło zarob-
ku, nie potrzeba było tak naprawdę 
wiele. Rewolucja, której dokonała 
Ula polegała na drobnych zmianach, 
które jednak zmieniły wszystko. 
Jeśli dziewczyny organizowały ja-
kieś bezpłatne, otwarte warsztaty 
dla dzieci, „głos biznesu” mówił 

„nie!”. Nie można tak po prostu za-
inwestować swojej pracy, materia-
łów, ponieść kosztów wynajmu sali 
i nie być pewnym, czy osiągnie się 
z tego zysk, czy ta praca przełoży 
się na realne pieniądze. Nie można 

zatem prowadzić otwartych war-
sztatów, tylko nabór do grup. Bo 
jak nie zbierze się odpowiedniej 
liczby osób gotowych zapłacić za 
kurs, to ten kurs będzie po prostu 
działalnością charytatywną. Jeśli 
odpowiednia grupa się nie utworzy, 
to warsztaty nie ruszą, a firma na 
tym nie straci.

Potrzeba rewolucji
Zaczęły się definitywne zmiany  – 
całość działalności dziewczyn trze-
ba było podzielić na poszczególne 
działy, nadać im ładne, chwytliwe 
nazwy, założyć osobne strony in-
ternetowe. Cały ten rewolucyjny 
proces doprowadził je do sukcesu, 
dostały w  końcu dotacje na zało-
żenie spółdzielni, ale nie było to 
łatwe. „Człowiek wychowuje się 
wręcz w  jakiejś organizacji, a  tu 
nagle musi sprzedać produkt” – 
mówi jedna z  dziewczyn. „Wciąż 
borykamy się z administracją, biu-
rokracją, a przecież mamy już jako 
takie doświadczenie” – dodaje. A co 
może powiedzieć osobom, które 
zaczynają swoją przygodę z  eko-
nomią społeczną? Czeka je ciężka 
praca, uczenie się słów na nowo: 
co to jest umowa-zlecenie, umowa 
o pracę, protokoły, wnioski... Nie 
każdy potrafi przestawić się na my-
ślenie o kliencie, o tym, że trzeba 
się do niego dostosować, bo to on 
płaci. „To, czego nauczyła nas Ur-
szula, a czego uczy teraz nowych 
adeptów, to umiejętność ciężkiej 
mrówczej pracy” - mówią zgodnie 
dziewczyny. „W końcu jednak zro-
zumiałyśmy, że zysk społeczny tak 
naprawdę będzie większy, jeśli my 
będziemy zarabiały na tym pienią-
dze i jeśli więcej osób wciągniemy 
do pracy”  – tłumaczy mi jedna 
z trzech Ann. Podstawą ich nowej 

działalności są też liczne szkolenia 
dotyczące finansów, stabilności 
biznesowej, rozwoju. Nie ma na 
nich mowy o dotacjach i grantach. 
Potrzebne są pieniądze? Są kredyty 
inwestycyjne. 

Nowe oblicze
Od tamtej pory Parostatek dzieli się 
na cztery podmioty – Żywą Archi-
tekturę, Cieszyn Zdrój, Centrum 
Warsztatowe i Dinksy. 

W  ramach pierwszego i  abso-
lutnie najciekawszego podmiotu 
dziewczyny, jako jedna z czterech 
organizacji w  Polsce, zajmują się 
tworzeniem żywych konstrukcji 
wierzbowych. W 2013 roku na przy-
kład zbudowały dwa pawilony na 
OFF Festiwal. Wierzba daje im nie-
samowite możliwości kreatywne: 
budują konstrukcje, które naprawdę 
żyją, bo z każdym rokiem po zasa-
dzeniu się zmieniają. Architektura 
z wierzby zmienia przestrzeń pub-
liczną. To ekologiczne płoty, altany, 
place zabaw. 
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Dinksy oferuje klientom projek-
ty graficzne, ulotki i inne materiały 
promocyjne. Oprócz tego kobiety 
wykorzystują potencjał miejsco-
wych spływów kajakowych nad rze-
ką Olzą, która łączy Polskę i Czechy 
i organizują wypady turystyczne.

W Centrum Warsztatowym, jak 
same piszą na swojej stronie inter-
netowej, prowadzą „mądre, śmiesz-
ne, twórcze, innowacyjne, rozwija-
jące warsztaty”. Zarówno dla firm, 
instytucji, osób prywatnych, jak 
i szkół oraz dla wszystkich, którzy 
sami chcieliby rozpocząć działal-
ność w ramach spółdzielni socjal-
nej. Dziewczyny promują ekonomię 
społeczną, doradzają, służą dobrą 
radą. Złe pomysły przerabiają dobre, 
aby stworzyć prawdziwe przedsię-
biorstwo, które ma szanse utrzymać 
się na rynku. Tak jak utrzymuje się 
Parostatek, w którym od początku – 
jak mówi Ania Falkiewicz – mówi 
się: „nie możemy powtórzyć błędu 
stowarzyszeń i  instytucji kultury, 
błędu uzależnienia od grantów”. 

Bo Parostatek nosi taką nazwę 
dlatego, że choć zakotwiczył się 
w budynku Zamkowa 1 w Cieszynie, 
to i tak przede wszystkim płynie pod 
prąd. Gdyby spojrzeć na budynek 
byłego przejścia granicznego mię-
dzy Czechami a Polską, w którym 
ma swoją siedzibę obok kilku in-
stytucji kultury, to przypomina on 
właśnie taką barkę, coś dynamicz-
nego, sunącego do przodu. Tę nową 
tożsamość nielubianemu wcześniej 
przez mieszkańców budynkowi na-
dały właśnie dziewczyny. 

Najważniejszy jest duch
Duch biznesu nie zgasił jednak 
ducha organizacji społecznej. 
Dziewczyny swoją pracę – jak mó-
wią – „traktują wręcz misjonarsko, 
jak powołanie”. Tworzą odpowie-
dzialny biznes, ale pieniądze nie 
są najważniejszym motywem ich 
działania. Dzieci, których nie stać 
na opłacenie warsztatów, również 
są na nie zapraszane. Choć spod ich 
rąk nie wychodzą już „dzieła”, ale 

„produkty” to zawsze są unikalne, 
kreatywne i zdradzające indywidu-
alne podejście do klienta. Jeśli two-
rzą grę planszową, to najpierw ma-
lują ją akwarelą, a dopiero później 
posługują się komputerem. Duch 
organizacji społecznej przejawia 
się w  jeszcze jednej, najważniej-
szej cesze działalności spółdzielni. 
Nie jest najważniejsze to, co robią 
dziewczyny, ale to, w jaki sposób 
to robią. Tworzenie konstrukcji 
z wierzb to wręcz wydarzenie spo-
łeczne, sposób działania i  bycia 
w społeczności lokalnej, to nauka 
i samodzielne tworzenie swojego 
otoczenia, bo dziewczyny robią je 
często z ludźmi, dla których pracu-
ją. W ich małej firmie obowiązują 
zasady demokratyczne – nikt nie ma 
głosu ważniejszego niż inni. Mimo 
że oczywiście mają i Zarząd, i Preze-
skę. Ich praca to dialog, współpraca 
i rozmowa. Ważniejsze przyczyny 
ich dzisiejszego sukcesu niż cała 
biznesowa rewolucja. 
angelina kussy

Projekt „Innowacyjny model aktywizacji 
zawodowej uczestników WTZ” realizowany 
przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni 
Socjalnych w  partnerstwie z  Regionalnym 
Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu 
oraz Firmą Konimpex-Plus był odpowiedzią na 
szeroko dyskutowany problem roli i przyszło-
ści Warsztatów Terapii Zajęciowej. Sytuacja 
nie była prosta – z jednej strony wymaga się 
od Warsztatów sukcesów w obszarze szeroko 
rozumianej aktywizacji zawodowej uczest-
ników, z drugiej nie daje się im niezbędnych 
narzędzi prawnych, organizacyjnych i finanso-
wych. Dlatego głównym założeniem projektu 
stało się przekonanie, że doskonałym uzupeł-
nieniem funkcjonowania Warsztatów Terapii 
Zajęciowych mogą być powstające przy nich 
spółdzielnie socjalne, tworzone jako miejsce 
praktyk, staży i pracy dla uczestników WTZ.
Pomysł był rewolucyjny w swojej prostocie: 
przy Warsztatach Terapii Zajęciowej powsta-
ną spółdzielnie socjalne, w  których znajdą 
zatrudnienie osoby z  niepełnosprawnością 
intelektualną – grupa, której jest wyjątkowo 
trudno odnaleźć się na otwartym rynku pracy. 

Najpierw jednak spółdzielnie trzeba było za-
łożyć: rozwiać obawy rodziców, wyjaśnić nie-
jasności prawne związane z wątpliwościami 
wokół statusu przyszłych pracowników spół-

dzielni i znaleźć partnerów gotowych podjąć 
się współpracy. Na każdym etapie rozwoju nad 
przyszłymi spółdzielniami i ich pomysłami na 
działalność gospodarczą czuwali doświadcze-
ni promotorzy biznesowi. Od początku byliśmy 
świadomi, że spółdzielnia socjalna osób fizycz-
nych nie wchodzi w rachubę – mówi Malwina 
Pokrywka, specjalistka ds. merytorycznych 
projektu – trudno oczekiwać od osób z niepełno-
sprawnością intelektualną, że same będą w sta-
nie podołać wszystkim wyzwaniom związanym 
z prowadzeniem spółdzielni. Jedynym rozwią-
zaniem były spółdzielnie socjalne osób praw-
nych z liderem, który będzie odpowiedzialny 
za zarządzanie spółdzielnią i wyszukiwanie 
nowych zleceń. 
W realizację eksperymentu zaangażowały się: 

 ˺ Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełno-
sprawnych „Sprawni Inaczej” i Stowarzy-
szenie MM z Konina, które założyły Spół-
dzielnię Socjalną Aktywni,

 ˺ Gmina Wągrowiec i Powiat Wągrowiecki, 
w partnerstwie z Wielkopolskim Stowarzy-
szeniem Rehabilitacja”, które założyły Spół-
dzielnię Socjalną Wspólny Sukces,

 ˺ Gmina Czarnków i Stowarzyszenie Na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie 
i Chorych Psychicznie „Empatia”, które za-
łożyły Spółdzielnię Socjalną Równe Szanse,

 ˺ Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Serce” 
i  Stowarzyszenie Wioska, które założyły 
Spółdzielnię Socjalną Serce,

 ˺ Stowarzyszenie Mieszkańcom Gminy Gołu-
chów i Stowarzyszenie „Klaudiusz”, które 
założyły Spółdzielnię Socjalną 1979,

 ˺ Stowarzyszenie „Światło Nadziei” i Stowa-
rzyszenie „Dodajmy życia do lat”, które za-
łożyły Spółdzielnię Socjalną KOSS,

 ˺ Stowarzyszenie „Na Tak” z Poznania oraz 
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledze-
niem Umysłowym Koło w Poznaniu, które 
są w trakcie rejestracji Spółdzielni Socjalnej 
Dobra Robota. 
Wszyscy zaangażowani wiedzieli, że muszą 

sami wypracować odpowiednie rozwiązania, 
by WTZ-y mogły realizować swoją ustawową 
funkcję – doprowadzać do zatrudnienia swoich 
uczestników. Do tej pory WTZ-om udawało 
się osiągnąć zatrudnienie jednej osoby raz 
na kilka lat. Teraz zaangażowanie się nowy 
projekt doprowadziło do rewolucji: każda ze 
spółdzielni zapewniła na starcie co najmniej 
5 miejsc pracy dla uczestników WTZ. 

***
Byliśmy świadomi tego, że każda ze spółdzielni 
musi mieć stałe zlecenia, zapewniające jej stabi-
lizację finansową – mówi Malwina Pokrywka – 

Na początku było marzenie oparte na przekonaniu, że każdy człowiek ma prawo do pracy. Takie 
prawo mają również osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Wyzwaniem było stworzenie 
im warunków, w których mogliby pracować. Uznaliśmy, że to jest możliwe – opowiada Prezes 
Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnej, Przemysław Piechocki. – W nasze marzenie 
uwierzyło siedem Warsztatów Terapii Zajęciowej, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu 
terytorialnego i firmy prywatne z całej Wielkopolski. Razem udowodniliśmy, że tam, gdzie jest dobra 
wola, determinacja i motywacja do wspólnej pracy, marzenia mogą stać się rzeczywistością. 

INNOwAcJe dlA wTz
historia udanego eksperymentu

http://www.aktywni.spoldzielnie.org/
http://www.aktywni.spoldzielnie.org/
http://www.wspolnysukces.spoldzielnie.org/
http://www.wspolnysukces.spoldzielnie.org/
http://www.rowneszanse.spoldzielnie.org/
http://www.spoldzielniaserce.pl/
http://www.mydlarnia.spoldzielnie.org/
http://www.koss.spoldzielnie.org/
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pomysłów było mnóstwo. Każdora-
zowo sprawdzaliśmy ich rentowność, 
szanse na realizację w kontekście za-
potrzebowania na lokalnym rynku. 
W końcu udało nam się stworzyć ka-
talog produktów i usług, które mogą 
świadczyć poszczególne spółdzielnie. 
W katalogu tym znajdują się mię-
dzy innymi pakowanie produktów, 
produkcja ceramiki użytkowej, 
podpałki ekologicznej, pielęgnacja 
zieleni,prowadzenie manufaktury 
mydła, klubokawiarni, oraz punk-
tów gastronomicznych a  nawet 
przygotowywanie półproduktów 
do produkcji przewodów elektrycz-
nych. Zlecenia nie są przypadkowe, 
są możliwe dzięki partnerstwom 
lokalnym, które wspierają powsta-
jące spółdzielnie. W perspektywie 
kilku miesięcy działalności po-
szczególnych spółdzielni widać, 
że zadowoleni kontrahenci rozsze-
rzają zakres współpracy ze swoimi 
nowymi partnerami. Spółdzielnie 
z kolei mogą tworzyć nowe miejsca 
pracy dla kolejnych osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną przy-
gotowanych do pracy w WTZ.

***
Projekt nie mógłby się udać, gdyby 
nie zaangażowanie partnerów: jed-
nostek samorządu terytorialnego 
i firm, które zdecydowały się zlecać 
niektóre ze swoich zadań spółdziel-
niom socjalnym. Samorządy, które 
podjęły decyzję o udziale w przed-
sięwzięciu, mogą teraz z perspek-
tywy czasu ocenić korzyści wy-
nikające z  założenia spółdzielni 
socjalnej. Okazuje się, że powsta-
nie przedsiębiorstwa społeczne-
go to nie tylko korzyść w postaci 
powstania nowych miejsc pracy 
i  zapobiegania wykluczeniu spo-
łecznemu, ale też napływ nowych 
inwestycji do gminy, większe wpły-
wy z podatków oraz oszczędności 
w obszarze transferów socjalnych. 
Dzięki rotacji uczestników tworzą 
się nowe miejsca w WTZ, z których 
skorzystać mogą kolejne osoby, do-
tąd latami oczekujące na możliwość 
podjęcia rehabilitacji. Powstaje też 
istotna wartość dodana  – kapitał 
społeczny, ogromne pokłady ener-
gii ludzkiej i chęci współdziałania 
na rzecz sukcesu spółdzielni, które 
wyzwoliła inicjatywa w każdej spo-
łeczności lokalnej, w której wdraża-
ny był pomysł. 

W  tym kontekście nie dziwi 
również zaangażowanie przedsię-
biorstw w  projekt  – i  to nie tylko 
tych lokalnych, ale też globalnie 
działających międzynarodowych 
korporacji, które dostrzegły w spół-
dzielniach przy WTZ szansę na 
wdrożenie realizację założeń spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu. 
Wśród przedsiębiorstw, które chęt-
nie zaangażowały się w  partner-
stwa lokalne wspierające powsta-
jące spółdzielnie socjalne znalazły 
się takie firmy jak Saint Gobain HPM 
Polska Sp. z o.o., Grupa Raben Pol-
ska, Cognifide Polska Sp. z o.o., Kep-
kaGroup, El-Cab Sp. z o.o., 2Handle, 
a także firmy działające lokalnie, jak 
na przykład Bogdan Schulz Sp. z o.o. 
z  Rakoniewic. Dzięki współpracy 
ze spółdzielniami socjalnymi przy 
WTZ firmy te zyskały godnych za-

ufania podwykonawców, dysponu-
jących kadrą zmotywowanych, so-
lidnych pracowników. Jak pokazały 
pierwsze miesiące partnerstw – ko-
rzyści są obustronne, a współpraca 
ma duży potencjał rozwojowy. 

Jedno z  partnerstw już teraz 
zostało docenione wyróżnieniem 
w  konkursie na Najlepsze Part-
nerstwo Społeczne Roku 2014. To 
współpraca firmy Saint-Gobain 
HPM Sp. z  o.o. i  Spółdzielni So-
cjalnej Aktywni. Firma zleca Spół-
dzielni usługi składania opakowań 
i  co-packingu papieru ściernego 
na potrzeby swoich procesów pro-
dukcyjnych oraz korzysta z usług 
w  zakresie pielęgnacji zieleni na 
obszarze swoich zakładów w Kole.

***
Po prawie dwóch latach, któ-
re upłynęły od inauguracji 
projektu,patrzymy w  przyszłość 
z ostrożnym optymizmem. Sześć 
spółdzielni zatrudnia w  chwili 
obecnej blisko 30 byłych uczestni-
ków WTZ. To efektywność pięć razy 
większa niż ta, którą osiągały WTZ-y 
przez ostatnie pięć lat. Na rejestra-
cję czeka siódme przedsiębiorstwo – 
Spółdzielnia Socjalna Dobra Robota, 
ta, która w Poznaniu będzie prowa-
dzić klubokawiarnię. Do Ośrodków 
Wsparcia Ekonomii Społecznej pro-
wadzonych przez Stowarzyszenie 
Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 
zgłaszają się kolejne WTZ-y zain-
teresowane wdrożeniem modelu. 
Eksperyment nie powiódłby się 
oczywiście bez zaangażowania 
samych uczestników Warsztatów, 
którzy z entuzjazmem przystąpili 
do swojego zadania, nie bali się 
pracy i niejednokrotnie okazali się 
lepszymi pracownikami niż osoby 
pełnosprawne. Wszyscy współpra-
cownicy podkreślają zgodnie – tacy 
pracownicy to skarb. Szkoda marno-
wać ich ogromny potencjał. 

***
Na wrześniowym posiedzeniu 
Krajowej Sieci Tematycznej „Za-
trudnienie i integracja społeczna” 
zaprezentowane przez Stowarzy-
szenie rezultaty testowania inno-
wacyjnego modelu tworzenia spół-
dzielni socjalnych przy WTZ zostały 
ocenione bardzo wysoko. Krajowa 
Sieć Tematyczna uznała, że zapro-
ponowane przez Stowarzyszenie Na 
Rzecz Spółdzielni Socjalnych roz-
wiązanie okazało się na tyle trafne 
i skuteczne, że warto rozpowszech-
niać je w całej Polsce. Do produktów 
wypracowanych w  Projekcie nie 
miała żadnych zastrzeżeń zarówno 
Krajowa Sieć Tematyczna, jak i opi-
niujące je Centrum Rozwoju Zaso-
bów Ludzkich, co zdarzyło się do-
piero drugi raz w całej historii KST. 
Wkrótce do obiegu trafi „Podręcz-
nik do wdrażania innowacyjnego 
modelu spółdzielni socjalnej przy 
WTZ”, który stanowi instrukcję dla 
kolejnych Ośrodków Wsparcia Eko-
nomii Społecznej, jak wykorzystać 
model w swoich społecznościach 
lokalnych. Więcej szczegółów na 
stronie: www.spoldzielnie.org.
ANNA DrANikowskA, 
Stowarzyszenie Na Rzecz 
Spółdzielni Socjalnych
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Centrum integracji społecznej (Cis) jest podmiotem, którego celem 
nadrzędnym jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych. Taki 
sam cel, doktórego dochodzi jeszcze prowadzenie działalności gospodarczej, 
przyświeca spółdzielni socjalnej. Drugim wspólnym mianownikiem 
obu podmiotów ekonomii społecznej jest grupa docelowa. Zarówno 
Centrum integracji społecznej jak i spółdzielnia socjalna aktywizuje osoby 
bezrobotne, bezdomne, niepełnosprawne, opuszczające zakłady karne itp. 

W 2007 roku powstało nasze Stowa-
rzyszenie ETAP (E-konomia, T-re-
ning, A-ktywizacja, P-raca), które 
prowadzi Centrum Integracji Spo-
łecznej na poznańskim Piątkowie. 
Nadrzędnym celem Centrum od sa-
mego początku było przygotowanie 
jego uczestników do pracy. Przed-
siębiorstwa na rynku zewnętrznym 
bardzo chętnie przyjmowały na-
szych absolwentów, ale też szybko 
zwalniały. Szukaliśmy innych form 
zatrudnienia, gdyż rozumieliśmy 
że trwała zmiana postaw naszych 
podopiecznych jest możliwa po-
przez powrót do pracy. Idealną for-
mą wydawała nam się spółdzielnia 
socjalna osób fizycznych.

Już w 2007 roku, powstał Tajemni-
czy Ogród, nasza pierwsza spółdziel-
nią socjalna oferująca usługi ogrod-

nicze i nasza wizytówka. Obsługuje 
tereny zielone na jednym z osiedli 
poznańskiego Piątkowa. Jest roz-
poznawalna, znajduje się w „Atlasie 
Dobrych Praktyk”, otrzymała certy-
fikat „Zakup prospołeczny”, od lat 
przyjmuje liczne wizyty studyjne. 
Ma wszystkie zalety dobrej spół-
dzielni socjalnej: zaufanie członków, 
dobre relacje między pracownikami, 
pomaga swoim członkom odnaleźć 
się w rzeczywistości. Spółdzielnia 
prowadzi działalność gospodarczą, 
dzięki której wszyscy pracownicy 
dostają godziwe wynagrodzenie. 
Wszyscy mają podpisaną umowę 
o pracę. Spółdzielnia organizuje wy-
jazdy integracyjne, przyjmuje prak-
tykantów, zatrudnia absolwentów 
CIS-u. Jest dobrze postrzegana przez 
społeczność lokalną. Duże znacze-

nie ma tutaj wsparcie Poznańskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej i kierow-
nictwa osiedla, na którym pracują. 
Nierzadko mieszkańcy osiedla czę-
stują naszych pracowników kawą 
i  ciastkami.Wielu absolwentów 
Centrum chciałoby pracować w Ta-
jemniczym Ogrodzie.

Centrum Integracji Społecznej 
jest bazą do powstawania także 
innych spółdzielni socjalnych. 
Uczestnicy Centrum, przebywając 
w nim przez rok, mają możliwość 
poznania się w  pracy na jednym 
z warsztatów zawodowych i zbu-
dowania relacji. W Stowarzyszeniu 
ETAP warsztat jest prowadzoną 
przez instruktorazwartą kilku-
nastoosobową grupą wykonującą 
zlecenia na otwartym rynku pra-
cy. Instruktor warsztatu zawodo-

wego (ogrodniczego, konserwacji 
terenów zewnętrznych, porząd-
kowego, opieki nad osobą starszą 
i niepełnosprawną) ma wykształ-
cenie wyższe kierunkowe, pełni 
rolę opiekuna, mistrza, który rze-
telnie przygotowuje uczestnika CIS 
do wykonywania pracy. Uczy też 
pracy grupowej. Jest menadżerem, 
który poszukuje zleceń, i potem od-
powiada za ich realizację. Charak-
teryzuje się empatią, często pracuje 
z grupą, pokazując jak należy wy-
konywać poszczególne czynności 
zawodowe. Zna również mecha-
nizmy powstawania spółdzielni 
socjalnych.

Po kilku miesiącach uczestni-
ctwa w naszym Centrum uczestni-
cy zaczynają tworzyć grupę, która 
dobrze się komunikuje i jest zgrana 
w pracy. Opiekun warsztatu propo-
nuje grupie, by zapoznała się bliżej 
z  ideą spółdzielczości socjalnej 
(o  której już coś słyszała na zaję-
ciach z przedsiębiorczości). Wtedy 
włączają się specjaliści ze Stowa-
rzyszenia ETAP, którzy dobrze się 
znają na budowaniu spółdzielni so-
cjalnych i mają oni spore doświad-
czenie w prowadzeniu podmiotów 

ekonomii społecznej. Budowali 
partnerstwa lokalne, CIS-y, stowa-
rzyszenia i oczywiście spółdzielnie 
socjalne. Po wstępnym spotkaniu, 
jeżeli kilkuosobowa grupa wyrazi-
ła gotowość tworzenia spółdzielni 
socjalnej, zaczyna się proces jej 
budowy. Spotkania odbywają się 
regularnie raz w tygodniu po zaję-
ciach CIS-u. Prowadzi je specjalista 
z instruktorem warsztatu. Omawia 
się na nich szczegółowo ustawę 
o spółdzielniach socjalnych, określa 
się działalność gospodarczą, two-
rzy statut, biznesplan. Przez cały 
czas budowania spółdzielni socjal-
nej, bada się motywację w grupie, 
pracuje nad wzmocnieniem rela-
cji, zaufaniem między przyszłymi 
członkami spółdzielni. Po sześciu 
miesiącach grupa inicjatywna jest 
gotowa do założenia spółdzielni so-
cjalnej. Odbywa się walne zebranie 
założycielskie Spółdzielni Socjalnej, 
wybiera się zarząd, uchwala statut 
i składa dokumenty do Krajowego 
Rejestru Sądowego. Jeszcze REGON, 
NIP, konto bankowe i spółdzielnia 
jest gotowa do pracy. 

W taki sposób z naszego Centrum 
Integracji Społecznej Piątkowo 

eTAP z cIS-u do spółdzielni socjalnej
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skąd się wziął pomysł na stwo-
rzenie spółdzielni socjalnej?

 ˭ W  2011 r. wraz z  Powiatowym 
Urzędem Pracy w Kaliszu przepro-
wadziliśmy analizę stanu bezro-
bocia na naszym terenie. Jesteśmy 
gminą o  charakterze rolniczym, 
jeszcze w  latach 80. większość 
mieszkańców dojeżdżała do pra-
cy do pobliskiego Kalisza. To oni 
czasie przekształceń gospodar-
czych stali się pierwszymi ofiarami 
upadłości kaliskich zakładów. Na 
wsi powstało dużo miejsc pracy, 
więc część naszych mieszkańców 
dała sobie w tej sytuacji radę. Była 
jednak grupka, szczególnie ludzi 
młodych, którzy nadaremnie po-
szukiwali zatrudnienia. W 2011 r. 
doszliśmy do wniosku, że zamiast 
tworzyć zakład komunalny, po-
winniśmy utworzyć spółdzielnię 
socjalną, której działalność zapew-
ni takie usługi komunalne, jak na-
prawy dróg, podłączanie domów do 
wodociągu i kanalizacji. W latach 
2012–13 obserwowaliśmy działanie 
innych spółdzielni socjalnych. Wy-
ciągnęliśmy wnioski z wyjazdów 

i rozmów przeprowadzonych m.in. 
dzięki Stowarzyszeniu Na Rzecz 
Spółdzielni Socjalnych z Poznania. 
Byłem też we Włoszech, by zoba-
czyć tamtejsze spółdzielnie socjal-
ne. Dzięki tym doświadczeniom co-
raz mocniej wspieraliśmy działanie 
naszej kooperatywy.

Jak powstała spółdzielnia?
 ˭ Założyły ją dwie osoby praw-

ne: gmina Godziesze Wielkie 
oraz Ochotnicza Straż Pożarna 
w  Stobnie. Jest to bardzo dobra 
jednostka straży. Jej członkowie 
zostali pracownikami spółdziel-
ni socjalnej. Kooperatywa dzia-
ła z bardzo dobrym skutkiem od 
3 lat. Nazwaliśmy ją „Spółdzielnia 
Socjalna Nasza Firma”

Dlaczego spółdzielnia socjalna, 
a nie gminny zakład gospodarki 
komunalnej?

 ˭ Moim zdaniem spółdzielnia so-
cjalna ma przewagę nad zakładem 
usług komunalnych funkcjonują-
cym w strukturze gminnej. Spół-
dzielnia oczywiście częściowo 

rozwiązuje problem bezrobocia 
w gminie, ale jest jeszcze jeden ele-
ment zdecydowanie wskazujący na 
jej wyższość. Zakład usług komu-
nalnych wykonuje pracę na terenie 
gminy i zatrudnia jej mieszkańców, 
ale ma pewien minus: co pewien 
czas może żądać zbyt wiele, wystę-
pując o dotacje od gminy, tam gdzie 
zdaniem jego kierownictwa dzia-
łalność jest nierentowna. W spół-
dzielni socjalnej nie ma oglądania 
się na stałe dopłaty w przypadku 
ujemnego bilansu. Tutaj po prostu 
jednym z głównych założeń jest to, 
że nie jest ona nastawiona na zysk. 
Dzięki temu wszystkie prace wyko-
nywane są na zasadach obopólnej 
korzyści dla gminy i niewielkiego 
zysku dla spółdzielni. I jeszcze jed-
no, spółdzielnia angażuje swoich 
pracowników, zakład komunalny 
nie musi w ten sposób postępować.

Jak spółdzielnia rozpoczęła 
działalność?

 ˭ To było pięciu młodych chłopa-
ków, którzy mimo swego wieku 
poszukiwali pracy od około dwóch 

lat. Z pozyskanych środków spół-
dzielnia zakupiła część wyposaże-
nia: drobne maszyny do robót dro-
gowych, minikoparkę, samochód 
dostawczy z wywrotką. My nato-
miast umożliwiliśmy spółdzielni 
korzystanie ze sprzętu będącego 
w dyspozycji gminy. W tej chwili 
prowadzimy prace zmierzające 
do utworzenia drugiej kooperaty-
wy, która wykonywałaby zadania 
związane z  ochroną środowiska. 
Chcemy, by pomagała ludziom 
w  utrzymaniu należytego stanu 
przydomowych oczyszczalni ście-
ków, wykonywała prace na rzecz 
poprawy melioracji rolniczych, po-
magała przy budowie kolektorów 
słonecznych i ogniw fotowoltaicz-
nych. Istnieje spore zapotrzebowa-
nie na tego typu usługi.

Czy spółdzielnie założycie sami?
 ˭ W najbliższych dniach przedłoży-

my ofertę współdziałania gminie 
Koźminek.

Jak kształtują się zarobki pra-
cowników spółdzielni?

powstało 9 spółdzielni socjal-
nych. Pierwszą był wspomnia-
ny Tajemniczy Ogród. Drugą  – 
OGRO-BUD – stworzony w 2010 
przez uczestników dwóch war-
sztatów. Niestety, choć spółdziel-
cy nauczyli się dobrze pracować, 
to jednak nie zbudowali relacji 
zaufania między sobą i  spół-
dzielnia rozpadła się. Wszyscy 
jednak znaleźli pracę w różnych 
firmach. Kolejna była ogrodni-
cza Spółdzielnia Socjalna Ta-
maryszek. Z  warsztatu opieki 
nad osobą starszą i  niepełno-
sprawną powstała Spółdzielnia 
Socjalna Właśnie My. Uczestnicy 
warsztatu porządkowego w 2011 
roku założyli Spółdzielnię So-
cjalną SUPER ŁAD, która sprząta 
powierzchnie biurowe oraz te-
reny zewnętrzne. W  2012 roku 
z  kolejnego warsztatu opieki 
powstała Spółdzielnia Socjalna 
MONIA, która zajmuje się oso-
bami starszymi,przede wszyst-
kim mieszkańcami starzejących 
się osiedli Piątkowa i Winograd. 
Z warsztatu budowlanego zosta-
ła zbudowana w 2013 roku Spół-
dzielnia Socjalna „GRAMZ-BUD”. 
Niestety likwidacja warsztatu 
budowlanego w CIS-ie spowodo-
wała brak wsparcia spółdzielni 
nowymi kandydatami do spół-
dzielni i fachowym doradztwem 
instruktora. Spółdzielnia istnieje, 
ale ma małe możliwości rozwo-
ju. W tym samym roku powsta-
ła trzecia spółdzielnia socjalna 
o charakterze opiekuńczym, Ser-
ce dla Seniora. Składa się ze star-
szych osób, które wiedziały, że 
nie odnajdą się na otwartym ryn-
ku pracy, ale są bardzo zdetermi-
nowane i prężnie działają. Mają 
bardzo dużo zleceń i umiejętność 
ich poszukiwania. Najmłodszą 
spółdzielnią założoną w  tym 
roku jest Spółdzielnia Socjalna 

„SALTUS” powstała z absolwen-
tów warsztatu ogrodniczego.

W  latach 2007–2014 w  spół-
dzielniach socjalnych, o których 
mowa,41 znalazło zatrudnienie 
osóbna umowę o  pracę. Nasze 
działania zostały zauważone 
i  opisane w  „Atlasie Dobrych 
Praktyk”, a  CIS Piątkowo przy 
Stowarzyszeniu ETAP zostało 
nagrodzoneprzyznanym w 2012 
rokuznakiem jakości „Zakup pro-
społeczny”.

Na hasło: „budujemy spół-
dzielnię socjalną” uczestnicy 
naszego Centrum ustawiają się 
w  kolejce. Widzimy jednak, że 
osiągnęliśmy duży poziom na-
sycenia rynku naszymi usłu-
gami. Chcemy więc wzmacniać 
nasze spółdzielnie socjalne no-
wymi pracownikami. Chcemy, 
by spółdzielnie socjalne,tak jak 
Tajemniczy Ogród, były dobry-
mi miejscami pracy, by przeko-
nywały ludzi do spółdzielczości 
socjalnej i ekonomii społecznej. 
zbyszko siewkowski

Spółdzielnia socjalna 
to korzyści dla gminy
z Józefem podłużnym, wójtem gminy Godziesze wielkie, rozmawia Konrad malec
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Jest taka firma w Polsce, w Pucku, która rozwija się w zależności od potrzeb 
i możliwości pracujących w niej niepełnosprawnych umysłowo pracowników. 
Jest taka firma, browar spółdzielczy, stanowiący niezastąpioną pomoc 
dla ludzi, którzy dzięki niej czują się potrzebni i samodzielni.
Spółdzielnia Socjalna Dalba, która powołała 
browar zajmujący się produkcją tradycyjnych 
piw, istnieje zaledwie od maja 2014 roku, jed-
nak już osiąga zyski. To specyficzna spółdziel-
nia, bo wszelkie decyzje podejmują wspólnie 
dwie osoby: prezes Janusz Golisowicz i  Ag-
nieszka Dejna. Brak charakterystycznej dla 
spółdzielczości poziomej struktury władzy 
wynika jednak z charakteru ich działalności, 
pomagają bowiem osobom niepełnospraw-
nym umysłowo. Od lat związani w jakiś spo-
sób z działalnością spółdzielczą, w pewnym 
momencie postanowili stworzyć, jak mówi 
pani Agnieszka, „coś wyjątkowego i innowa-
cyjnego, co będzie dawać niepełnosprawnym 
godną pracę zamiast jałmużny. A także będzie 
stanowić satysfakcjonujące zajęcie i źródło do-
chodów także dla nas samych”.

Jak się zaczęło?
Pomysł na spółdzielnię narodził się w głowie 
kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pu-
cku, który zajmuje się przygotowaniem ludzi 
z trudnościami do życia w społeczeństwie, 
a jednocześnie prezesa Spółdzielni, Janusza 
Golisowicza. Pomyśleli, że browar spółdzielczy 
mógłby zamknąć cykl edukacyjny, dając miej-
sca pracy osobom z niepełnosprawnością inte-
lektualną. Inicjatywę wsparły władze Miasta 

Pucka oraz Gmina Krokowa, które wraz z Pu-
ckim Stowarzyszeniem Wspierającym Osoby 
Niepełnosprawne Umysłowo „RAZEM” w maju 
tego roku powołały do życia Spółdzielnię So-
cjalną Dalba. Byt wyjątkowy, jeden z zaledwie 
sześciu takich browarów w Europie. Jedyny 
w Polsce.

Na razie Dalba działa dzięki własnym do-
chodom wspartym zewnętrznymi środkami. 

„200 tys. złotych dotacji od Ośrodka Wsparcia 
Ekonomii Społecznej pozwoliło na sfinansowa-
nie 70% niezbędnych inwestycji w browarze. 
Reszta pieniędzy została wygenerowana z już 
prowadzonej działalności komunalnej” – mówi 
Agnieszka Dejna. 

Jak jest?
Trzynaście osób, które wcześniej były uzależ-
nione od opieki społecznej oraz pomocy rodzin 
rodziny i nie miało żadnych szans na znalezie-
nie w Pucku pracy, w tej chwili pracuje w bro-
warze na umowę o  pracę, co miesiąc otrzy-
mując wypłatę. Wykonują pracę w  ramach 
usług komunalnych: na zlecenia samorządów 
i prywatnych przedsiębiorstw. Charytatywny 
duch organizacji nie oznacza jednak, że Dalba 
powstała bez biznesplanu. „Nasza działalność 
została określona po dokładnej analizie moż-

liwości rozwijania spółdzielni i  pozyskiwa-
nia zleceń na terenie powiatu puckiego oraz 
po konsultacjach z samorządami w zakresie 
świadczenia usług komunalnych, które z suk-
cesem realizowane są od czerwca” – podkreśla 
pani Angieszka.

Dalba ma jednak także problemy. Przez kilka 
miesięcy jej istnienia nie zawsze udawało się 
utrzymać płynność finansową. Pani Agnieszka 
i pan Janusz co jakiś czas dowiadują się niespo-
dziewanych o tym, że muszą otrzymać nowe 
pozwolenia, spełnić dodatkowe warunki, aby 
w końcu móc uruchomić produkcję piwa. Jeśli 
jednak uda się pokonać kłopoty, ruszy ona peł-
ną parą i w pełni legalnie już w listopadzie. 

Browar, który warzy więcej
Dalba to spółdzielnia wielobranżowa. Nie 
tylko dlatego, że dzięki temu może przynosić 
większe zyski, ale też dlatego, że chce brać pod 
uwagę różne stopnie i rodzaje niepełnospraw-
ności swoich pracowników i ich możliwości 
podejmowania pracy. To trzynastu pracowni-
ków spółdzielni, ich potrzeby i ograniczenia 
wyznaczają kierunek biznesu. W sensie spo-
łecznym jest to więc miejsce wyjątkowe. Kto 
słyszał o firmie, która dostosowuje się do swo-
ich pracowników, a nie pracowników do siebie?
angelina kussy

Biznes dla ludzi, a nie ludzie 
dla biznesu. Spółdzielnia 
SocJalna dalBa

 ˭ Każdorazowo przekraczają mi-
nimalną wartość wynagrodzenia 
obowiązującego w  naszym kraju. 
Młodzi ludzie nie sygnalizują chę-
ci odejścia do innej pracy. Są z nami 
związani. Uzyskali dodatkowe kwa-
lifikacje: ukończyli kursy obsługi 
koparko-ładowarki, elektronarzę-
dzi itd. Żyjemy ze sobą w zgodzie 
i porozumieniu.

spółdzielnia funkcjonuje już od 
3 lat. Czy pracownicy spółdzielni 
są zainteresowani członko-
stwem w kooperatywie?

 ˭ Tak. Niedługo zwołamy zebranie, 
na którym ta kwestia zostanie prze-
dyskutowana.

Dziękuję za rozmowę i życzę 
powodzenia w spółdzielczych 
planach.



JAK RObIć bIzNeS SPOłeczNy / 0508 JAK RObIć bIzNeS SPOłeczNy / 05

Bank Gospodarstwa krajowego 
już drugi rok realizuje na zle-
cenie Ministra Pracy i Polityki 
społecznej projekt systemowy 

„wsparcie inżynierii finansowej 
na rzecz rozwoju ekonomii spo-
łecznej” w ramach Programu 
operacyjnego kapitał Ludzki. 
Jakie kwoty będą do rozdyspono-
wania w tym roku?

Wdrażany przez BGK projekt przewi-
duje udzielanie pożyczek do końca 
czerwca 2015 roku. Na dzień dzisiej-
szy dysponujemy jeszcze kapitałem 
pożyczkowym w  wysokości ok. 
10 mln zł. Powyższa kwota zostanie 
powiększona o kapitał spłaconych 
pożyczek oraz przychody z tytułu 
odsetek. Środki te są już udostęp-
niane PES w  ramach tzw. drugie-

go obiegu. Dotychczas dodatkowe 
środki skierowano na finansowanie 
przedsięwzięć realizowanych przez 
PES z województw: podlaskiego, lu-
belskiego i podkarpackiego. Obecnie 
trwają prace nad uruchomieniem 
drugiego obrotu środkami przezna-
czonymi dlaprzedsiębiorców spo-
łecznych z  województw: małopol-
skiego, śląskiego i świętokrzyskiego.
Do końca okresu realizacji projektu 
nie ulegną zmianie warunki udzie-
lania pożyczek. W  ramach nowej 
perspektywy finansowej UE planuje 
się stosowanie dodatkowych (poza 
pożyczką) form wsparcia zwrotne-
go, m.in. systemu poręczeniowego, 
a także innowacyjnych instrumen-
tów finansowych (np. social venture 
capital).

obawy podmiotów ekonomii 
społecznej może budzić fakt 
weryfikowania przez bankich 
planów biznesowych oraz 
oceny ryzyka. Jak pogodzić 
specyfikę podmiotu ekonomii 
społecznej z koniecznością 
rozpatrywania biznesowej 
strony wniosku?

Minister Pracy i Polityki Społecznej 
powierzył BGK realizację projektu 
ze względu na jego doświadcze-
nie w zarządzaniu instrumentami 
zwrotnymi. Podczas prac nad uru-
chomieniem projektu uwzględnio-
no specyfikę podmiotów ekonomii 
społecznej, w przypadku których 
cel społeczny ma przewagę nad 
celem ekonomicznym. Wnioski 
o pożyczkę oceniane są przez po-

średnika finansowego w  oparciu 
o jednolitą metodologię opracowa-
ną przez BGK. Metoda ta jest zde-
cydowanie mniej restrykcyjna niż 
procedury stosowane wobec pod-
miotów komercyjnych.

BGK do pełnienia roli pośredni-
ka finansowego wybrał w drodze 
przetargu Towarzystwo Inwesty-
cji Społeczno-Ekonomicznych S.A. 
(TISE). Jest to instytucja, która od 
wielu lat świadczy usługi finanso-
we, doradcze i inwestycyjne wspie-
rające instytucje z sektora ekono-
mii społecznej, inicjatywy lokalne, 
mikro- i małych przedsiębiorców. 
Akcjonariuszem TISE jest francu-
ski Bank Crédit Coopératif, który 
od ponad 120 lat działa na polu 
ekonomii społecznej. To gwaran-

tuje wnioskodawcom pełne zro-
zumienie ich misji oraz specyfiki 
działalności.

Jakie wady miały najczęściej 
wnioski i biznesplany odrzuca-
ne przez TisE? Czy były pro-
jekty nierealistyczne, o zbyt 
wielkim rozmachu, nie biorące 
pod uwagę potrzeb rynku itp.? 
Czego powinni wystrzegać się 
potencjalni wnioskodawcy?

Przedsiębiorstwa podejmujące 
pracę nad wypełnieniem wniosku 
o pożyczkę, który zawiera również 
elementy biznesplanu, korzysta-
ją z  bezpłatnej pomocy eksper-
tów TISE. Dotychczas żaden ze 
złożonych wniosków nie został 
odrzucony. W  przypadku niektó-

z Markiem Szczepańskim, dyrektorem zarządzającym – kierującym Pionem 
Funduszy europejskich banku Gospodarstwa Krajowego, rozmawia Jarosław Górski

SPOłeczNIcy SObIe RAdzą

lePIeJ POżyczyć 
NIż wzIąć
od ponad roku podmioty ekonomii społecznej mogą finan-
sować swoją działalność także dzięki bardzo korzystnie 
oprocentowanym pożyczkom. Przeznaczono na nie ponad 
25 mln zł. Dotychczasowe doświadczenia pożyczkobior-
ców świadczą o tym, że warto rozważyć taką możliwość.

Projekt systemowy pt. „Wsparcie 
inżynierii finansowej na rzecz roz-
woju ekonomii społecznej”, reali-
zowany przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego (BGK) w  ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludz-
kiruszył pełną parą w marcu 2013 
roku, kiedy to udzielono pierwszej 
pożyczki. Teraz można już ocenić 
nie tylko jego teoretyczne i ideowe 
założenia, ale i  przyjrzeć się real-
nym efektom, i to nie tylko z per-
spektywy dysponujących środkami 
instytucji państwowych, nie tylko 
z perspektywy obsługujących pro-
jekt instytucji finansowych i  do-
radczych, ale także z perspektywy 
podmiotów ekonomii społecznej, 
które skorzystały z pożyczek oraz 
merytorycznego wsparcia. 

obawy i korzyści
Spółdzielcy i  działacze łączący 
wykonywanie ważnych zadań spo-
łecznych z działalnością gospodar-
czą mogą obawiać się zaciągania 
pożyczek. Dotacje i granty wydają 

się mieć same zalety w  sytuacji, 
w której podmiotowi ekonomii spo-
łecznej trudniej jest konkurować na 
rynku z przedsiębiorstwami nieob-
ciążonymi szlachetnymi zobowią-
zaniami. Jednak, co zauważyło już 
wielu klientów programu, nisko 
oprocentowana pożyczka (aktualne 
oprocentowanie wynosi 1,13% rocz-
nie i może zostać obniżone nawet do 
0,56% rocznie) ma wiele przewag 
nad bezzwrotnymi instrumentami 
wsparcia. 

Sprzyja więc kreatywności dzia-
łaczy, pozwala im na szybkie i zgod-
ne z ich najlepszym rozpoznaniem 
własnych problemów reagowanie 
na potrzeby podmiotu. Aby wziąć 
pożyczkę, nie trzeba „wstrzeliwać 
się” ze swoją działalnością w  za-
kresy programów dotacyjnych. Aby 
rozpocząć realizację pomysłu, nie 
trzeba czekać na kolejne ogłosze-
nia programów dotacyjnych oraz 
obawiać się, że oceniający wniosek 
asesorzy odrzucą go ze względu na 
niestandardowe, nieprzewidziane 

rozwiązania. Pożyczka pozwala 
także  – co z  pewnością docenią 
działacze doświadczeni w  poszu-
kiwaniach konkursów, pisaniu 
wniosków, ich żmudnej ewaluacji, 
dokumentowaniu i rozliczaniu każ-
dego wydanego grosza oraz każdego 
wykonanego ruchu – na ogromną 
oszczędność czasu i energii, które 
można przeznaczyć na realizowa-
nie zasadniczych działań. W przy-
padku pożyczki trzeba po prostu 
stworzyć zamysł przedsięwzięcia, 
a później zwrócić ją i wykazać, że 
została spożytkowana zgodnie 
z misją podmiotu.

System pożyczek dla ekonomii 
społecznej ma jeszcze jedną nie-
wątpliwą zaletę. Każdy podmiot, 
który zaciągnął pożyczkę,może 
(choć nie musi!) uzyskać kompe-
tentną i  bezpłatną pomoc dorad-
czą w  trakcie realizacji swojego 
przedsięwzięcia. Specjaliści z wy-
branego przez BGK do obsługi 
pożyczkodawców Towarzystwa 
Inwestycji Społeczno-Ekonomicz-
nych S.A. (TISE) udzielają porad 
w sprawach finansowych (podatki, 
budżet i  rozliczanie projektu, ra-
chunkowość itp.), prawnych (m.in. 
umowy, prawo pracy), kadrowych, 
marketingowych i innych (w zależ-
ności od indywidualnych potrzeb 
pożyczkobiorcy). W projekcie mogą 
więc bez obawy wziąć udział także 
podmioty bez dużego biznesowego 
stażu i doświadczenia.

spółdzielcy eksportują
A jak radzą sobie pożyczkodawcy? 
Przyjrzyjmy się choćby Spółdziel-
ni Socjalnej „Emaus”, działającej 
w Lublinie niedługo ponad dwa lata, 

Kraina Rumianku

EmausPraca w tartaku – Rysiek Stasiek i Leszek – zbiór warzyw

Dom Nasutów
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rych z  wnioskodawców TISE za-
stosowało procedurę czasowego 
wstrzymania oceny  – do uzyska-
nia wymaganych uzupełnień lub 
też do czasu spełnienia przez te 
przedsiębiorstwa np. wymogu pro-
wadzenia działalności przez okres 
co najmniej 12 miesięcy (zgodnie 
z  założeniami projektu). W  więk-
szości przypadków przedsięwzięcia 
opisane we wnioskach były „uszyte 
na miarę”, tj. zgodne z parametrami 
pożyczki. Jest to z pewnością wyni-
kiem konsultacji organizowanych 
przez TISE dla potencjalnych po-
życzkobiorców.

Czy z perspektywy roku może 
Pan ocenić, że społecznicy 
radzą sobie w realizowaniu 
własnych projektów i spłacają 
pożyczki?

Tak. Na razie tylko w  przypadku 
jednego pożyczkobiorcy wystąpi-
ły trudności ze spłatą kapitału po-
życzki, jednak dzięki dobrej współ-
pracy z pośrednikiem finansowym 
zrestrukturyzowano zadłużenie, 
a kolejne spłaty przebiegały zgodnie 
z harmonogramem. Kontrole prze-
prowadzone przez BGK u  wybra-
nych pożyczkobiorców wykazały, że 
wszystkie one realizowały wydatki 
zgodnie z harmonogramami zawar-
tymi w umowach pożyczki.

Czy pamięta Pan szczególnie 
wartościowy wniosek? Taki, 
który obok ciekawych walorów 
społecznych miał też duży 
potencjał biznesowy? 

 ˭ Moje zainteresowanie wzbudzi-
ły przedsięwzięcia zrealizowane 
w oparciu o środki pożyczki przez 
Fundację Rozwoju Przedsiębior-
czości Społecznej „Być Razem” 
z  Cieszyna. Fundacja podpisała 
trzy umowy pożyczki na łączną 
kwotę 300 tys. zł. Uzyskane środki 
wykorzystano na remont pomiesz-
czeń, zakup urządzeń i maszyn, co 
pozwoliło na rozszerzenie prowa-
dzonej działalności gospodarczej 
oraz zatrudnienie niezbędnego 
personelu. Co szczególnie ważne, 
umowy o pracę podpisano z dwo-
ma osobami posiadającymi status 
bezrobotnych. W warsztatach Fun-
dacji powstają przedmioty wypo-
sażenia wnętrz o  nowoczesnym 
wzornictwie i najwyższej jakości 
wykonania cieszące się uznaniem 
klientów.Towary wytwarzane przy 
wykorzystaniu urządzeń i materia-
łów zakupionych ze środków pro-
jektu pozwoliły podjąć korzystną 
współpracę z renomowanym part-
nerem biznesowym działającym 
na rynku meblarskim. W ramach 
podpisanej umowy Fundacja uzy-
skała możliwość sprzedaży swoich 

produktów w salonach firmowych 
partnera.

Czy z Pańskiej perspektywy 
istnieją podmioty ekonomii 
społecznej, które mogłyby radzić 
sobie na rynku bez preferencji 
i wsparcia? Co według Pana de-
cyduje o finansowym sukcesie 
w tym sektorze?

 ˭ Do dziś podpisano 185 umów ze 
146 podmiotami. Znaczna część po-
życzkobiorców dobrze sobie radzi 
na rynku. Problem pojawia się wów-
czas, gdy do rozwoju prowadzonej 
działalności potrzebne są dodatko-
we środki. Przewaga celów społecz-
nych nad maksymalizacją zysków 
powoduje, że większośćpodmio-
tów ekonomii społecznej nie może 
wygenerować własnego kapitału 
inwestycyjnego. Komercyjne insty-
tucje finansowe nie udzieliłyby po-
życzki większości spośród naszych 
beneficjentów ze względu na brak 
możliwości ustanowienia właści-
wego zabezpieczenia, brak historii 
kredytowej i słabość ekonomiczną 
z punktu widzenia standardowych 
wymogów oceny zdolności kredy-
towej. A  o  finansowym sukcesie 
takich przedsiębiorstw decyduje 
przede wszystkim dostęp do kapi-
tału oraz zaangażowanie ludzi je 
tworzących.

Czy podmioty ekonomii spo-
łecznej, które wykorzystają limit 
przyznanych preferencyjnie 
środków z projektu, a dobrze 
sobie radzą, mogą liczyć na jakieś 
szczególne względy przy stara-
niu się o komercyjne pożyczki 
w BGk?

To pytanie często pada podczas 
naszych spotkań z  przedsiębior-
stwami społecznymi. Sukcesywnie 
uruchamiamy drugi obieg środ-
ków w kolejnych makroregionach, 
w których wyczerpuje się pierwot-
na alokacja. Liczymy, że nowa per-
spektywa finansowa UE przyniesie 
nowe możliwości dla podmiotów 
ekonomii społecznej, zarówno dla 
tych, które już skorzystały z  po-
życzki w ramach projektu, jak i po-
zostałych.

Dziękuję za rozmowę.

przy wspólnocie o tej samej nazwie 
(działającej od początku lat 90. ubie-
głego wieku) idającej zatrudnienie 
ludziom, którzy znaleźli się w trud-
nej sytuacji życiowej. Wspólne ży-
cie, wsparcie i  zrozumienie ludzi 
podobniedoświadczonych przez ży-
cie, a także solidarna praca na rzecz 
własną oraz całej wspólnoty poma-
gają stanąć na nogi, usamodzielnić 
się, znaleźć zaczepienie w życiu. 

„Emaus” utrzymuje się, sprzeda-
jąc na kiermaszach przyjmowane 
w siedzibie lub odbierane z domów 
używane (lecz w  dobrym stanie) 
przedmioty, takie jak meble, sprzęt 
AGD, ubrania. Jednak spółdzielcy 
wytwarzają także dobra potrzebne 
lokalnej społeczności. W warszta-
tach produkcyjnych spółdzielni 
powstają meble ogrodowe oraz 
parkowe, altanki, ławeczki i wiaty 
przystankowe, ogrodzenia. Można 
tu zamówić także rękodzieło, mię-
dzy innymi ceramikę biżuteryjną, 
domową i ogrodową. Wyroby Spół-
dzielni Socjalnej PW „Emaus”, ładne 
i solidnie wykonane, chętnie zama-
wiane są przez samorządy lokalne, 
spółdzielnie mieszkaniowe, oraz 
instytucje publiczne w całym kra-
ju. I nie tylko w kraju. Ostatnio seria 
rozkładanych ławek ogrodowych 
znalazła nabywców w Szwajcarii!

Spółdzielcy z  „Emaus” wzięli 
z programu dwie pożyczki na łącz-
ną kwotę prawie 150 tys. zł. Pie-

niądze te przeznaczyli na remont 
i  adaptację pomieszczeń warszta-
towych w  miejscowości Krężnica 
Jara pod Lublinem, dzięki czemu 
wzbogacili się o profesjonalny za-
kład produkcyjny pozwalający na 
przyjmowanie kolejnych, bardziej 
wymagających zleceń. Część środ-
ków przeznaczono na zakup mate-
riałów i  narzędzi produkcyjnych. 
Druga pożyczka pozwoliła na zakup 
samochodu, którym spółdzielcy od-
bierają i przewożą rzeczy używane. 
Dzięki inwestycjom sfinansowanym 
przez pożyczki, i spółdzielnia, i cała 
wspólnota, będą mogły się rozwijać 
i pomagać kolejnym ludziom chcą-
cym stanąć na nogi.

wielka różnorodność 
pomysłów
Korzyści płynące z  możliwości 
wzięcia pożyczki oraz skorzystania 
z fachowego doradztwa dostrzega 
coraz więcej podmiotów szeroko 
rozumianej gospodarki społecznej. 
Środki z pożyczek przeznaczane są 
na bardzo zróżnicowane cele. Dom 
Nasutów  – Nasutowskie Przedsię-
biorstwo Społeczne Sp.  z  o.o. zaj-
mujące się prowadzeniem działal-
ności hotelarskiej, gastronomicznej 
i szkoleniowej pożyczyło 100 tys. zł, 
za które zmodernizowało wypo-
sażenie swojego ośrodka szkole-
niowego oraz zaadaptowało część 
pomieszczeń na kawiarnię oraz za-

kupiło wyposażenie kuchni. Stowa-
rzyszenie Aktywizacji Polesia Lu-
belskiego z Hołowna za pozyskane 
z  pożyczki 100 tys. zł przeprowa-
dziło remont, termomodernizację, 
i  doposażenie budynku oraz bu-
dowę edukacyjnego placu zabaw 
w Krainie Rumianku – prowadzo-
nej przez siebie wiosce tematycznej, 
gdzie dzieci i młodzież oraz dorośli 
mogą przy zabawie doświadczyć jak 
żyli, pracowali i odpoczywali nasi 
przodkowie. Działająca od 1955 roku 
Spółdzielnia Pracy Słupskie Zakła-
dy Wyrobów Gumowych „Guma 

Pomorska” ze środków z pożyczki 
wyposażyła warsztat mechaniczny, 
a świadcząca od ponad 40 lat specja-
listyczne usługi medyczne Lekarska 
Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy 
w Gdańsku zakupiła sprzęt medycz-
ny, komputery, a także zmodernizo-
wała sieć informatyczną.

System wsparcia zwrotnego 
przynosi więc spodziewane korzy-
ści, tym większe, że jak mówi dy-
rektor Marek Szczepański z Banku 
Gospodarstwa Krajowego realizują-
cego projekt, pożyczkodawcy radzą 
sobie dobrze z wdrażaniem swoich 

pomysłów i  dotychczas bank nie 
odnotował znaczących opóźnień 
w spłatach. Z pewnością coraz wię-
cej podmiotów ekonomii społecznej 
będzie przystępowało do projektu. 

Szczegółowe informacje do-
tyczące projektu oraz składania 
wniosków można uzyskać na 
stronie:www.bgk.pl/pes oraz www.
esfundusz.pl
jarosław górski

w A R u N K I  P O ż y c z K I
Pożyczki udzielane są 
maksymalnie na okres 
60 miesięcy. Maksymalna 
kwota pożyczki wynosi 
100 tys. złotych. 
Podstawowym zabezpieczeniem 
pożyczki jest weksel własny 
in blanco;

 ˺ brak prowizji z tytułu udzielenia 
pożyczki;

 ˺ możliwość uzyskania 6-miesięcz-
nej karencji w spłacie kapitału;

 ˺ oprocentowanie na poziomie 0,5 
stopy redyskonta weksli (obecnie 
1,13% rocznie);

 ˺ możliwość obniżenia oprocento-
wania do 0,25 stopy redyskonta 
weksli  (obecnie 0,56% rocznie) 
w przypadku: 
•	 spółdzielni socjalnych, który 

osiągnęły przychody w ostat-
nim zamkniętym rocznym 
okresie obrachunkowym 
niższe niż 100 tys. zł, 

•	 podmiotów ekonomii społecz-
nej, w których na dzień skła-
dania wniosku o pożyczkę nie 
mniej niż 50% zatrudnionych 
stanowią osoby, o których 
mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1–4, 6 
i 7 ustawy o zatrudnieniu so-
cjalnym i/lub osoby niepełno-

sprawne, w rozumieniu usta-
wy o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, 

•	 przeznaczania co najmniej 
10% zysku lub nadwyżki bi-
lansowej na działalność po-
żytku publicznego,

•	 zatrudnienia w wyniku reali-
zacji przedsięwzięcia osoby/
osób bezrobotnych w rozu-
mieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 usta-
wy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy.

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

http://www.bgk.pl/pes
http://www.esfundusz.pl
http://www.esfundusz.pl
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w artykule przyjrzymy się funkcjonowaniu zarządu 
w spółdzielni socjalnej. Powstało na ten temat 
sporo mitów, więc warto się z nimi rozprawić.

To na pewno nie jest bułka 
z masłem…
Przede wszystkim musisz zda-
wać sobie sprawę ze skali trudno-
ści. Spółdzielnie socjalne zostały 
wymyślone przede wszystkim po 
to, by aktywizować osoby, któ-
re – z jakichś powodów – wypadły 
z rynku pracy. Tymczasem stopień 

trudności zarządzania spółdzielnią 
jest zwykle większy niż np. prowa-
dzenia indywidualnej działalności 
gospodarczej, przynajmniej jeśli 
weźmiemy pod uwagę przepisy 
prawne czy, w niektórych przypad-
kach, skalę działania. 

W dużym uproszczeniu wygląda 
to tak: spółdzielnie socjalne muszą, 

podobnie jak inne podmioty go-
spodarcze, przestrzegaćprzepisów 
regulujących prowadzenie indywi-
dualnej działalności gospodarczej 
(np. ustawy o  swobodzie działal-
ności gospodarczej, kodeksu pracy 
czy kodeksu cywilnego), a oprócz 
tego także ustawy o spółdzielniach 

socjalnych i prawa spółdzielczego. 
Łatwo się w tym pogubić. 

Jeśli przyjrzymy się aspektom 
biznesowym, to spółdzielnia so-
cjalna również nie ma tutaj łatwe-
go życia. Boryka się z problemami 
typowymi dla małych firm, które 
jeszcze dodatkowo spotęgowane są 
jej specyfiką. 

Jeśli nie bułka z masłem, to 
może praca dla sapera 
Jest w  tym trochę przesady, ale 
i sporo prawdy. Zauważ, że członek 
zarządu musi lawirować między 
egzekwowaniem zaangażowania 
i wysokiej jakości pracy członków, 
a ich zadowoleniem i uzyskaniem 
pozytywnej oceny pracy zarzą-
du. Właśnie dlatego kluczowa jest 
komunikacja między zarządem 
a członkami spółdzielni. Zła ocena 
(przez większość członków spół-
dzielni) pracy członka zarządu z re-
guły oznacza jego pożegnanie się 
ze stanowiskiem. Stąd porównanie 
do sapera. 

kto powinien być 
w zarządzie?
Najlepiej by była to osoba, która 
jest liderem grupy założycieli (nie-
koniecznie musi to być inicjator). 
Członek zarządu powinien mieć 
autorytet i posłuch w zespole. Ide-
alnie, jeśli taka osoba miałaby do-
świadczenie w zarządzaniu firmą 
lub prowadzeniu działalności go-

spodarczej i zarządzaniu zespołem. 
Poza tym powinna skupiać kilka 
grup kompetencji. Najprościej uj-
mując będą to kompetencje:

 ˺ biznesowe, organizacyjne – umie-
jętność zrozumienia całości dzia-
łań, procesów, jakie w firmie będą 
się odbywać i takiego ich zorga-
nizowania, by firma była w stanie 
dostarczyć konkretną wartość dla 
klientów,

 ˺ interpersonalne – związane głów-
nie z umiejętnością dogadywania 
się z innymi ludźmi.

Co zrobić jeśli nie ma takich osób 
w grupie inicjatywnej? Czasem 2–3 
osoby są w stanie podzielić się zada-
niami w taki sposób, że każda z nich 
w zarządzie będzie robić to, w czym 
czuje się mocna. Czasem trzeba od-
powiednie kompetencje wzmocnić, 
np. przez udział w  adekwatnych 
szkoleniach czy treningach.

kiedy powinno się zacząć 
zarządzanie spółdzielnią 
socjalną?
Zwykle im szybciej, tym lepiej. 
Oznacza to, że z reguły powinniśmy 
przeprowadzić wstępne wybory do 
zarządu, nawet jeśli zebranie zało-
życielskie będzie za kilka tygodni. 
Proces zakładania spółdzielni so-
cjalnej trwa z reguły na tyle długo 
(zwłaszcza jeśli korzystamy z dota-
cji), że nie możemy sobie pozwolić 
na marnowanie tego czasu. Już na 

co powinieneś wiedzieć 
O zARządzANIu w SPółdzIelNI SOcJAlNeJ?

b
 Jef reyw

, f ickr.com
/photos/jef reyw

w/6255507411

b PEO Soldier, f ickr.com/photos/peosoldier/3880597066

b J E Theriot, f ickr.com/photos/jetheriot/4
925367170/
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oferta dla początkujących 
i średnio zaawansowanych 
spółdzielców – książka: 

„sPółDZiELCZość 
soCJALNA. 
PorADNik skrAJNiE 
PrAkTyCZNy” 
(wydanie ii poprawione 
i uzupełnione w 2014 r.; 
dostępne w sprzedaży).

http://spoldzielniasocjal-
nawpraktyce.pl/poradnik

oferta dla zaawansowa-
nych – pakiet edukacyjny 

„PrAwo w sPółDZiEL-
Ni soCJALNEJ. NiE-
ZBęDNik PrAkTykA” 
(pierwszy zeszyt trenin-
gowy z serii „Zarządzanie 
spółdzielnią socjalną”), 
a w nim:

 ˺ zaawansowana wiedza 
i rozwiązania prawne 
przeznaczone zwłaszcza 
dla członków zarządu 
spółdzielni socjalnej,

 ˺ płyta z wzorami uchwał 
i dokumentów nie-
zbędnych w spółdzielni 
m.in. przykłady real-
nych uchwał podjętych 
w spółdzielni w typo-
wych sprawach,

UwAGA: nakład ograni-
czony, pakiet wkrótce do-
stępny w przedsprzedaży.

http://spoldzielniasocjal-
nawpraktyce.pl/prawo-
-w-spoldzielni-socjalnej-
-niezbednik-praktyka/

więcej informacji na: www.spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl

NIEZBęDNIK SPóŁDZIELCy

etapie przygotowań powinniśmy 
dążyć do:

 ˺ wypracowania zasad współpracy 
w grupie, sposobów podziału za-
dań i egzekwowania ustaleń, 

 ˺ aktywnego szukania zleceń 
i kontaktu z klientem. 

Rozpoczęcie szukania klientów 
po zarejestrowaniu spółdzielni lub 
(tym bardziej) zakończeniu remon-
tu to z reguły rozwiązanie najgor-
sze z możliwych. Zastanów się, co 
możesz zrobić dla klientów, zanim 
faktycznie ruszy spółdzielnia. Być 
może będziesz w stanie np.:

 ˺ przeprowadzić szereg rozmów 
z  klientami szukając zrozumie-
nia istoty ich problemu i potrzeb, 

 ˺ dotrzeć do potencjalnych klien-
tów (np. przez w/w  rozmowy 
i bezpłatny fanpage na Facebo-
oku) i  przygotować listę osób 
zainteresowanych ofertą (takie 
rozwiązania z reguły stosowane 
są w żłobkach czy przedszkolach), 

 ˺ przygotować produkt w okrojonej 
wersji i  przeprowadzić testową 
sprzedaż, 

 ˺ wypracować ciekawe treści, po-
radniki, instrukcje rozwiązują-
ce konkretny problem klienta 
w  Twojej branży, co pozwoli 
pokazać, że znasz się na tym, co 
robisz.

Jasne, że to wszystko wymaga za-
angażowania i wysiłku, ale minima-
lizując wysiłek na etapie zakładania, 
w zasadzie skazujesz się na porażkę. 

Najważniejsze są początki, 
czyli złe praktyki 
zarządzania…
Ograniczę się tylko do działań zwią-
zanych z początkiem działalności. 
Zauważam czasem praktykę, w któ-
rej lider i część założycieli przeko-
nuje jedną z osób do tego, by została 
założycielem spółdzielni. Jeśli trze-
ba kogoś przekonywać do założe-
nia spółdzielni, to nie wróży to zbyt 
dobrze. Zdarzają się czasem takie 

„czarne owce” – niby chcą, ale nie 
są pewni do końca. Grupa ciągnie 
ich dalej, bo przecież czeka dotacja… 
Najczęściej kończy się totym, że 
taka osoba jest słabo zaangażowana 
i potem trzeba ją „przetrzymać”, by 
nie zwracać wsparcia finansowego.

Myślę, że lepszym rozwiązaniem 
w takim przypadku jest podzięko-
wanie sobie przed założeniem spół-
dzielni. Jeśli jest na to czas, można 
poszukać kogoś innego lub założyć 
spółdzielnię w mniejszym gronie 
(oczywiście pięć osób – w przypad-
ku spółdzielni socjalnej osób fizycz-
nych – musi być).

Poza tym liderzy przymykają 
czasem oko na słabe zaangażowa-
nie przyszłych spółdzielców, bo 

„przecież jeszcze nie zarabiają, więc 
ciężko ich zmotywować”. Z jednej 
strony można zrozumieć taką po-
stawę, z drugiej natomiast musimy 
pamiętać, że często pierwsze mie-
siące działalności również wyma-
gają zaangażowania bez pensji. Co 
więcej – zwykle by na tę pensję za-
robić, trzeba poświęcić jeszcze wię-
cej zaangażowania, czasu i wysiłku. 
Pieniądze w spółdzielniach socjal-
nych nie spadają z nieba, trzeba na 
nie zapracować. 

Co możesz zrobić dalej?
Jeśli temat zarządzania spółdzielnią 
socjalną Cię zainteresował, zachę-
cam do pobrania bezpłatnego rapor-
tu. Możesz to zrobić na stronie www.
SpoldzielniaSocjalnaWpraktyce.pl/
raport. Dowiesz się z niego m.in.:

 ˺ jakich jest 9 najważniejszych 
przyczyn problemów spółdziel-
ni socjalnych,

 ˺ nieznajomość jakich regulacji 
prawnych sprawia, że ok. 50% 
walnych zgromadzeń w  spół-
dzielniach socjalnych prawdo-
podobnie zostało przeprowadzo-
nych nieprawidłowo, 

 ˺ jakich jest 5 fundamentów spraw-
nego zarządzania spółdzielnią 
socjalną.
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W SPÓŁDZIELNIACH

Michał Sobczyk
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13 SPOSOBÓW NA ROZPOCZĘCIE 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
…czyli nigdy nie zawadzi,  
jak głupi mądremu doradzi!

Kamil Krzysztof Zieliński
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MĄDROŚĆ  
ZESPOŁU
narzędzia do uwalniania grupowego  
potencjału spółdzielni socjalnej

MARKETING  
WARTOŚCI
w poszukiwaniu klientów  
spółdzielni socjalnej

Szymon Surmacz

Biblioteka Spółdzielczości Socjalnej
tom 5

Publikacja bezpłatna

ISBN 
druk  978-83-937886-2-0
pdf 978-83-937886-3-7
epub  978-83-937886-5-1
mobi  978-83-937886-4-4

PORADNIK DLA 
PRZYSZŁYCH 
SPÓŁDZIELCÓW

Zbigniew Modrzewski

Biblioteka Spółdzielczości Socjalnej
tom 6

Publikacja bezpłatna

ISBN 
druk  978-83-64496-10-3
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Biblioteka Spółdzielczości Socjalnej ozrSS.pl/media-i-puBlikacje/puBlikacje-fachowe

Publikacje wydane w ramach projektu pt . „Spółdzielnia nie jest tylko przedsiębiorstwem. Wsparcie doradczo-szkoleniowe 
dla kadr spółdzielni socjalnych w Polsce” realizowanego przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych  
ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 
Publikacje bezpłatne

Pojawiły się nowe publikacje w serii „Biblioteka spółdzielczości socjalnej”, wydane w ramach projektu „spółdzielnia 
nie jest przedsiębiorstwem. wsparcie doradczo-szkoleniowe dla kadr spółdzielni socjalnych w Polsce”, realizowanego 
przez ogólnopolski Związek rewizyjny spółdzielni socjalnych ze środków Funduszu inicjatyw obywatelskich.

W  tomie pierwszym, zatytułowa-
nym „Jak to działa: Formalno-

-prawne aspekty funkcjonowania 
spółdzielni socjalnej tworzonej 
przez osoby prawne” autorstwa 
Zbigniew Prałata, wskazano, kto 
i  na jakich zasadach może utwo-
rzyć taką organizację. W wydawni-
ctwie omówiono regulacje prawne 
obowiązujące w tym zakresie oraz 
zaprezentowano wzory dokumen-
tów, w tym uchwał, pełnomocnictw 
i protokołów. Szczegółowo przed-
stawiono także procedurę rejestra-
cji spółdzielni oraz wyjaśniono, jak 
sporządzić jej statut.

Zainteresowani pozyskiwaniem 
funduszy powinni natomiast prze-
czytać publikację „Jak zdobywać 
środki na działalność spółdzielni 
socjalnej w  sferze pożytku pub-
licznego” Karoliny Cyran-Juraszek. 
W broszurze omówiono między in-
nymi programy związane z  dofi-
nansowaniem: Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich, Program Operacyj-
ny Kapitał Ludzki, Fundusz Pracy, 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych (finan-

sowanie bezzwrotne), a także fun-
dusze pożyczkowe (finansowanie 
zwrotne). Przedstawiono również, 
jak wygląda wsparcie ekonomii spo-
łecznej przez jednostki samorządu 
terytorialnego.

W ramach projektu wydano też 
publikację „rachunkowość spół-
dzielni socjalnych” Anety Englot, 
w  której omówiono zasady i  poli-
tykę rachunkowości, prowadzenie 
dokumentacji księgowej oraz zakła-
dowego planu kont. Wydawnictwo 
zawiera też porady dotyczące spo-
rządzania sprawozdań finansowych.

W broszurze „Budowanie demo-
kracji w spółdzielniach” Michała 
Sobczyka, skierowanej w szczegól-
ności do spółdzielni osób fizycz-
nych, w której wszyscy pracownicy 
posiadają status członków, omó-
wiono definicję demokracji spół-
dzielczej i wskazano, dlaczego jest 
ona ważna w  takich podmiotach. 
Przedstawiono także, jak powinno 
wyglądać budowanie kultury zaan-
gażowania w organizacji. Publika-
cja zawiera również omówienie in-
strumentów i narzędzi demokracji 

spółdzielczej, w tym m.in. statutu 
i walnego zgromadzenie członków, 
zebrań spółdzielczych, technik pro-
wadzenia spotkań oraz instytucji 
nadzorczych i rozjemczych.

W  broszurze „Marketing war-
tości w  poszukiwaniu klientów 
spółdzielni socjalnej” Szymona 
Surmacza zaprezentowano podział 
klientów organizacji (idealni, pozo-
stali stali, przypadkowi, nie-klienci, 
orędownicy i ambasadorzy). Autor 
przedstawia w niej również mapę 
empatii, która pozwala organizacji 
odpowiedzieć na pytania, co po-
winna zawierać oferta, w jaki spo-
sób komunikować się z klientami, 
a także jak budować relacje.

Ciekawą pozycją dla osób, które 
zamierzają angażować się w dzia-
łalność takich podmiotów, jest 

„Poradnik dla przyszłych spółdziel-
ców” Zbigniewa Modrzewskiego, 
z  którego można dowiedzieć się, 
jak przygotować się do założenia 
nowej organizacji, sporządzić bi-
znesplan, znaleźć odpowiedni dla 
danej działalności lokal. Publikacja 
zawiera także informacje dotyczące 

procedury założycielskiej, prowa-
dzenia księgowości, czy tworzenia 
zespołu spółdzielni.

Osoby zaangażowane w działal-
ność spółdzielni powinna zaintere-
sować również broszura „Mądrość 
zespołu. Narzędzia do uwalniania 
grupowego potencjału spółdziel-
ni socjalnej” autorstwa Szymona 
Surmacza, zawierająca porady dla 
spółdzielców z zakresu m.in. efek-
tywnego planowania i wdrażania 
rozwiązań pomocnych w zarządza-
niu taką organizacją. Jak wskazano 
w publikacji, proponowane rozwią-
zania są darmowe lub bardzo tanie. 
Należą do nich m.in. bazy wiedzy 
o  spółdzielni, rysowanie diagra-
mów i  rozpisywanie procesów 
(„wizualizacja myśli”), proste spo-
soby na planowanie działań, czy 
porządkowanie myśli przy pomocy 
kanw i map.

W pozycji „13 sposobów na roz-
poczęcie działalności gospodar-
czej” Krzysztofa Kamila Zielińskie-
go można znaleźć informacje o tym, 
jak szukać rynkowych nisz czy 
o  przebiegu rejestracji działalno-

ści. Czytelnicy dowiedzą się także, 
dlaczego ważny jest plan marketin-
gowy i plan sprzedaży, znajomość 
klientów, znajomość możliwości 
finansowych organizacji, a  także 
świadomość roli pracowników. Au-
tor wskazuje również, skąd czerpać 
pomysły na założenie działalności. 
W broszurze znajduje się również 
test, który pozwala odpowiedzieć 
na pytanie, jakim typem przedsię-
biorcy się jest.

***

Wszystkie publikacje można bez-
płatnie pobrać ze strony interneto-
wej www.ozrss.pl/media-i-publika-
cje/publikacje-fachowe. Pod tym 
adresem znajdują się również inne 
wydawnictwa, w tym „komentarz 
do ustawy o spółdzielniach socjal-
nych”, przygotowany na zlecenie 
Departamentu Pożytku Publiczne-
go w Ministerstwie Pracy i Polityki 
Społecznej, oraz trzeci numer pół-
rocznika „Ekonomia społeczna”.
elżbieta Pawluk vel kiryCzuk

NOwe PORAdNIKI dlA ObecNych 
I PRzySzłych SPółdzIelców



05 / JAK RObIć bIzNeS SPOłeczNy 13

Czy w świetle obecnie 
obowiązujących 
przepisów można 
założyć spółdzielnię 
socjalną łączącą 
zarówno osoby 
prawne, jak i fizyczne?
Odpowiadając na to pytanie, nale-
ży zwrócić uwagę na dwie sprawy.

Aktem prawnym rozstrzygają-
cym wszelkie kwestie dotyczące 
spółdzielni socjalnych jest ustawa 
z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spół-
dzielniach socjalnych, Dz.U. Nr 94, 
poz. 651, z późn. zm., dalej zwana 

„ustawą o spółdzielniach socjal-
nych”.

W  art. 4 ustawy o  spółdziel-
niach socjalnych ustawodawca 
rozstrzyga bez cienia wątpliwo-
ści, kto może być założycielem 
spółdzielni, wskazując albo oso-
by fizyczne, albo osoby prawne. 
Ustawa nie daje możliwości utwo-
rzenia spółdzielni socjalnej przez 
obie te kategorie założycieli czyli 
osoby fizyczne i prawne łącznie.

Natomiast przepisy art. 5 i 5a 
ustawy o  spółdzielniach socjal-
nych określają, kto i  na jakich 
warunkach może uzyskać człon-
kostwo w już istniejącej spółdziel-
ni socjalnej. I dopiero tutaj poja-
wia się możliwość włączenia do 
spółdzielni osób prawnych albo 
fizycznych, odpowiednio – osób 
fizycznych lub prawnych.

W Polsce istnieją spółdzielnie, 
które zrzeszają osoby fizyczne 
i prawne, jednak warto pamiętać, 
że zostały utworzone w jednym 
z  dwóch trybów określonych 
przez ustawę o  spółdzielniach 
socjalnych – a  więc albo przez 
osoby fizyczne albo przez osoby 
prawne – a podmioty innego ro-
dzaju dołączyły do nich już po 
założeniu spółdzielni socjalnej, 
na co ustawa o  spółdzielniach 
socjalnych pozwala.

Podsumowując, nie jest zatem 
możliwe utworzenie spółdziel-
ni łącznie przez osoby fizyczne 
i przez osoby prawne, ale ustawa 
nie wyklucza włączenia do spół-
dzielni socjalnej drugiego typu 
osoby już w  trakcie funkcjono-
wania spółdzielni.

Czy gmina może 
udostępnić spółdzielni 
socjalnej lokal 
na preferencyjnych 
warunkach?
Odpowiadając na to pytanie, 
trzeba wziąć pod uwagę przede 
wszystkim, czy zgodnie z ustawą 
o  samorządzie gminnym (tekst 
jedn. Dz.U. z  2013 r., poz. 594, 
z  późn. zm., dalej jako ustawa 
o samorządzie gminnym) gmina 
może udostępnić składnik włas-
nego lub użytkowanego majątku 
w cenie poniżej przyjętej w aktach 
prawa miejscowego.

Już na początku warto wska-
zać, że w  zakresie właściwości 
organów gminy do stanowienia 
odpowiednich aktów prawnych 
pozwalających na rozporządza-
nie nieruchomościami gminnymi 
będą występowały pewne różnice.

Podstawą do rozporządzania 
mieniem gminy jest art. 18 usta-
wy z  dnia 8 marca 1990 r. o  sa-
morządzie gminnym  oraz art. 30 
w związku z art. 40 ust. 2 pkt 3 
tejże ustawy. Dalej, na podstawie 
art. 25 w związku z art. 24 usta-
wy z 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darowaniu nieruchomościami 
(tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 
518, z późn. zm.), nieruchomoś-
ciami gminnymi zarządza wójt, 
burmistrz albo prezydent mia-
sta  – w  zależności od wielkości 
i statusu prawnego gminy.

Jednak w  ustawie o  samorzą-
dzie gminnym znajdujemy pewne 
zastrzeżenia. I tak przepis art. 18 
pkt ust. 2 pkt 9 lit a) ustawy o sa-
morządzie gminnym zastrzega, 
że rozporządzanie nieruchomoś-
ciami na okres powyżej 3 lat albo 
w przypadku kolejnego, przekra-
czającego 3-letni okres rozpo-
rządzania daną nieruchomością, 
należy do wyłącznej właściwości 
rady gminy. Natomiast przepis 
art. 30 ust. 2 pkt. 3 stanowi, że 
w  zakresie obowiązków wójta 
(odpowiednio burmistrza albo 
prezydenta miasta) znajduje się 
zarząd mieniem komunalnym. 
Tak więc z  treści tych dwóch 
przepisów możemy wnioskować 
o  kompetencji poszczególnych 
organów gminy do zarządzania 

określonymi nieruchomościami, 
a więc i stanowienia aktów prawa 
miejscowego w zakresie zarządza-
nia mieniem komunalnym.

Tak więc w zależności od okre-
su wynajmu (do 3 albo powyżej 
3 lat, jak również w  przypadku 
przedłużenia najmu) rada gminy 
albo wójt (odpowiednio prezy-
dent albo burmistrz) może podjąć 
uchwałę (rada) albo zarządzenie 
(wójt) w  sprawie preferencyjne-
go traktowania poszczególnych 
podmiotów. 

Aby jednak uniknąć zarzutów 
o  niegospodarność, naruszenie 
przepisów ustawy o  finansach 
publicznych (ustawa z  dnia 27 
sierpnia 2009 r. o  finansach 
publicznych, tekst. jedn. Dz.U. 
z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) czy 
nierówne traktowanie poszcze-
gólnych podmiotów, działanie 
gminy albo wójta można uzasad-
nić tym, że organizacje pozarzą-
dowe muszą spełniać warunki 
określone w art. 4 ust. 2 ustawy 
o  działalności pożytku publicz-
nego i wolontariacie (tekst jedn. 
Dz.U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. 
zm.), a spółdzielnie socjalne np. 
muszą przeznaczać część lub ca-
łość dochodów na wzmacnianie 
potencjału spółdzielni albo reali-
zację celów pożytku publicznego. 

Taka uchwała lub zarządzenie 
może oczywiście również zastrze-
gać, jakie lokale (na przykład nie-
położone przy głównych ciągach 
handlowych, położone na wyż-
szych piętrach budynków) mogą 
być przeznaczane na działalność 
spółdzielni socjalnych. Gmina 
bądź wójt może również odstąpić 
w niektórych przypadkach od try-
bu przetargowego zastrzeżonego 
dla innych nieruchomości we 
wskazanych aktach prawa miej-
scowego.

Podsumowując, należy stwier-
dzić, że to od decyzji odpowied-
niego organu gminy zależy, czy 
spółdzielnie socjalne będą mogły 
korzystać z zasobów gminnych na 
preferencyjnych warunkach.
barbara godlewska-bujok
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Spółdzielnie w liczbach
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PRAcA A eKONOmIA SPOłeczNA
jest o czym rozmawiać
Największa polska konferencja branżowa – ogólnopolskie spotkania Ekono-
mii społecznej – odbędzie się w tym roku w warszawie. w dniach 23–24 paź-
dziernika w Pałacu kultury ponad 400 osób – przedsiębiorców społecznych, 
samorządowców, ludzi mediów i biznesu, ekspertów i praktyków – będzie 
rozmawiać na główny temat konferencji, którym w tym roku jest praca.
Dlaczego akurat praca? Czy to nie 
jest zbyt oczywiste? Przecież dawa-
nie pracy osobom w trudnej sytua-
cji, jest jednym z najważniejszych 
celów przedsiębiorstw społecz-
nych. Czy jednak na pewno wiemy 
wszystko o wszystkich aspektach 
pracy? Czy nie stała się ona jakąś 
oczywistością, tym lasem, który za-
słania nam drzewa? Dla mnie w tym 
roku bardzo ważna będzie sesja 
przygotowana przez Stowarzysze-
nie „Czas-Przestrzeń-Tożsamość” 
na temat wartości w pracy przed-
siębiorstwa społecznego. Z chęcią 
dowiem się, czy sam fakt tworzenia 
zatrudnienia i regularnej wypłaty 
jest w opinii przedsiębiorców (rów-
nież społecznych) wystarczająco 
istotny, by na plan dalszy szły kwe-
stie warunków tej pracy – rodzaju 
umowy, wysokości wypłaty czy 
wreszcie demokratycznego włącza-
nia pracowników w procesy zarząd-

cze. Czy nie zdarza się czasem tak, 
że przedsiębiorstwo mieniące się 
społecznym wprawdzie daje pracę 
osobom z grup wykluczonych, ale 
zamiast wyciągania ich z trudnej 
sytuacji czyni ich pracującymi ubo-
gimi, a zamiast emancypacji i szans 
na odzyskanie wiary w siebie, daje 
im raczej poczucie frustracji i upo-
korzenia? Być może są to pojedyn-
cze, patologiczne przypadki, jednak 
jeśli nie będziemy o tym rozmawiać, 
jeśli nie powiemy sobie głośno, że 
gospodarka społeczna to nie po 
prostu miejsca pracy, ale przede 
wszystkim godne miejsca pracy, 
problem może stać się systemowy.

Skoro mówimy o problemach sy-
stemowych, z chęcią wybiorę się na 
sesję dotyczącą przyszłości pracy. 
Nie będzie to, jak mniemam, jedynie 
futurologiczna zabawa. Działacze 
ekonomii społecznej dumni są z tego, 
że w elastyczny i innowacyjny spo-

sób podchodzą do nowych wyzwań. 
Nadchodzące zmiany społeczne, go-
spodarcze i kulturowe, które nie po-
zostaną bez wpływu na rynek pracy 
i w ogóle na to, jak rozumiemy pracę, 
to doskonały sprawdzian dla przed-
siębiorstw społecznych. Ale żeby ten 
sprawdzian zdać, należy zacząć pla-
nować przyszłość nie w kategoriach 
jednego roku, czy nawet pięciu lat. 
Przedsiębiorstwa społeczne mają 
szansę już teraz stać się przedsię-
biorstwami przyszłości, wyprzedzać 
problemy związane ze zmianami de-
mograficznymi i starzeniem się spo-
łeczeństwa, kurczeniem się zasobów 
i  przechodzeniem na gospodarkę 
niskoemisyjną czy zwiększającą się 
automatyzacją kolejnych sektorów 
gospodarki i malejącym popytem na 
nisko- (a nawet średnio-) wykwalifi-
kowanych pracowników.

Mam nadzieję, że gdzieś podczas 
konferencji pojawi się też kwestia 

związków zawodowych. W wielu 
krajach Europy związki zawodo-
we ściśle współpracują z sektorem 
ekonomii społecznej (poświęcony 
był temu niedawno międzynaro-
dowy projekt MESMER). W Polsce 
niestety te dwa światy praktycznie 
się nie widzą. Zresztą problem jest 
złożony – w kraju, który był kolebką 
Solidarności, obecnie odsetek pra-
cowników należących do związków 
zawodowych jest jednym z najniż-
szych w Europie. Być może więc to 
nie związki powinny wzmacniać 
ekonomię społeczną, a ekonomia 
społeczna wspierać związki i stać 
się siłą, która upomni się o prawa 
pracowników oraz godną pracę?

W tym roku konferencja, zwycza-
jowo objęta patronatem Stałej Kon-
ferencji Ekonomii Społecznej, or-
ganizowana będzie przez Fundację 
Inicjatyw Społeczno-Ekonomicz-
nych i Centrum Rozwoju Zasobów 
Ludzkich przy współpracy Mini-
sterstwa Pracy i Polityki Społecznej. 
Honorowy patronat nad konferencją 
objął Prezydent RP Bronisław Ko-
morowski.
krzysztof Cibor

NASzA SPółdzIelczA ORGANIzAcJA
ogólnopolski Związek rewi-
zyjny spółdzielni socjalnych 
funkcjonuje od 2007 r. Został 
powołany przez spółdziel-
ców z całej Polski, zgodnie 
z prawem spółdzielczym. 
oZrss zrzesza spółdzielnie 
socjalne, mając na celu:

 ˺ pomoc w zakładaniu spółdzielni 
socjalnych oraz w realizacji ich 
zadań statutowych;

 ˺ prowadzenie szkoleń dla pracow-
ników i członków spółdzielni, ini-
cjowanie szkolnictwa spółdziel-
czego;

 ˺ prowadzenie działalności in-
struktażowej, doradczej, wydaw-
niczej, kulturalnej oraz społecz-
no-wychowawczej;

 ˺ inicjowanie i rozwijanie koope-
racji między spółdzielniami oraz 
współdziałanie z  placówkami 
naukowo-badawczymi;

 ˺ współdziałanie w doskonaleniu 
samorządu spółdzielczego oraz 
współpracę z  samorządami go-
spodarczymi;

 ˺ reprezentowanie interesów zrze-
szonych spółdzielni wobec orga-
nów administracji państwowej 
i samorządu terytorialnego.

 ˺ przeprowadzanie lustracji spół-
dzielni socjalnych.

Przynależność do Związku jest do-
browolna. Musisz jednak pamiętać, 
że osobno wiele nie zdziałamy!

Pytasz, co może zaoferować 
ci Związek?

Po pierwsze: bogatą ofertę 
doradztwa i szkoleń
Od 2012 r. istnieje Spółdzielcze Biu-
ro Interwencyjne, udzielające porad 
spółdzielniom z całego kraju. Pyta-
nia rejestruje się pod warszawskim 
numerem telefonu 22 827 45 25 lub 
przekazuje mailowo pod adresem 
m.waniewska@wp.pl. Odpowiedzi 
udzielane są w ciągu siedmiu dni, 
o  ile nie wymagają zasięgnięcia 
szczegółowej opinii prawnej.
Ponadto Związek regularnie orga-
nizuje szkolenia dla kadr spółdziel-
czych. Zdobywa środki publiczne 
na działalność szkoleniową, dzięki 
czemu spółdzielnie członkowskie 
mogą mieć refundowaną znaczną 
część kosztów uczestnictwa.

Po drugie: przyjazną 
lustrację
Raz na trzy lata każda spółdzielnia 
musi obowiązkowo poddać się pro-
cesowi lustracji w zakresie:

 ˺ legalności – zgodności działań 
z  przepisami prawa, statutem 
itd.;

 ˺ gospodarności – celowego dyspo-
nowania środkami na zasadach 
rachunku ekonomicznego przy 
zapewnieniu korzyści członkom 
spółdzielni;

 ˺ rzetelności – dokumentowania 
czynności zgodnie ze stanem 
rzeczywistym.

Lustracja to nie kontrola, ale przy-
jazna pomoc, pozwalająca wykryć 
i naprawić usterki w funkcjonowa-
niu spółdzielni. Chyba lepiej, aby 
dokonywali jej ludzie przygotowani, 
życzliwi wobec spółdzielni socjal-
nych i dobrze znający ich specyfikę?

Po trzecie: darmową 
reklamę
Członkowie OZRSS otrzymują dar-
mowe wizytówki internetowe pre-
zentujące ich działalność. Twoja 
spółdzielnia nie ma własnej strony 
WWW? Nie znasz się na ich robie-
niu, a chcesz mieć „swoje miejsce 
w Sieci?”. Dzięki wizytówce w por-
talu Związku Twoja spółdzielnia 
będzie mogła:

 ˺ zaprezentować swoją ofertę,
 ˺ umieścić w Internecie dane kon-
taktowe,

 ˺ pochwalić się rekomendacjami 
od klientów.

Reklamy oraz reportaże poświę-
cone członkom Związku chętnie 
zamieszcza także pismo, które 
właśnie czytasz. „JAK” dociera do 
wielu środowisk – warto się w nim 
pojawić.

Po czwarte: wpływ na 
decyzje administracji
Przedstawiciele Związku aktywnie 
uczestniczą w pracach powołanego 
przez Prezesa Rady Ministrów Ze-

społu ds. rozwiązań systemowych 
w  zakresie ekonomii społecznej, 
Rady Działalności Pożytku Publicz-
nego oraz Krajowej Rady Spółdziel-
czej. Nasi reprezentanci na bieżąco 
przekazują administracji publicznej 
postulaty i  wnioski spółdzielców 
socjalnych, np. w zakresie zmian 
prawa. Jeśli masz problem z admi-
nistracją – nie możesz się porozu-
mieć, np. w  kwestii interpretacji 
przepisów – przedstawiciel Związku 
wesprze Cię w negocjacjach.

Po piąte: wymianę 
doświadczeń
Od 2009 r. organizowane jest co-
rocznie Ogólnopolskie Forum Spół-
dzielni Socjalnych. Na spotkaniach 
tych wymieniamy doświadczenia 
i poglądy, informujemy się nawza-
jem o sukcesach, porażkach i pla-
nach. Analizujemy także sytuację 
naszego sektora i staramy się wy-
pracować wspólną linię działania. 
Forum jest okazją do nagrodzenia 
pracowników administracji szcze-
gólnie zasłużonych dla spółdziel-
czości socjalnej – może należy do 
nich Twój wójt, prezydent lub dy-
rektor OPS czy urzędu pracy?
Mamy zamiar poszerzyć tę katego-
rię działań o spotkania o charakte-
rze branżowym. 

Jak zatem wstąpić 
do Związku?
To proste. Podczas Walnego Zgro-
madzenia spółdzielnia musi podjąć 

uchwałę o przystąpieniu do Związ-
ku. Następnie wraz z wypełnioną 
deklaracją członkowską należy ją 
przesłać na adres OZRSS. Wzory 
uchwał i deklaracja znajdują się na 
stronie internetowej Związku.

Nasz Związek
Szefem Rady Nadzorczej OZRSS 
jest Jerzy Lamprecht ze spółdzielni 
WwwPromotion z Wrocławia, jeden 
z pierwszych polskich spółdzielców 
socjalnych, działający nieprzerwa-
nie od 2005 r. W  skład Zarządu 
wchodzą: Cezary Miżejewski, były 
wiceminister polityki społecznej, 
autor ustawy o spółdzielniach so-
cjalnych, reprezentujący spółdziel-
nię socjalną osób prawnych „Opoka” 
w Kluczach; Marcin Juszczyk z za-
służonej dla spółdzielczości Byczy-
ny; Aneta Englot z tarnobrzeskiej 
spółdzielni „Konar”; Michał Sob-
czyk – młody kooperatysta z Łodzi, 
oraz dr Małgorzata Ołdak z Instytu-
tu Polityki Społecznej Uniwersytetu 
Warszawskiego. To tylko niektóre 
osoby, którym możesz zaufać – jest 
nas dużo więcej.

Pamiętaj, że jeśli chcemy sukcesów, 
musimy się zorganizować – nie ma 
sensu liczyć na innych. oZrss to 
spółdzielcy socjalni działający na 
rzecz spółdzielców socjalnych.

PrZyłąCZ się Do NAs!
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Akcja „Blogerki dla spółdzielni” 
w postaci sesji fotograficznej dwóch 
poznańskich blogerek, została wy-
konana w  trzech wielkopolskich 
spółdzielniach socjalnych (Bli-
skowas.pl z Tarnowa Podgórnego, 
Przystań z Krzyżownik, Ruchomo-
ści z Poznania) przez spółdzielcze-

go fotografa konrada wielgoszew-
skiego z I Szczecińskiej Spółdzielni 
Doozo.

W sesji gościnnie wystąpiła blo-
gerka modowa z  Poznania Gracja 
znana jako super size XL (http://su-
per-size-xl.blogspot.com/) oraz blo-
gerka społeczna Celina Chełkowska, 

której hobby jest zwiedzanie spół-
dzielni socjalnych w  całej Polsce 
oraz darmowe promowanie ich 
produktów i usług na blogu www.
celinachelkowska.wordpress.com.

W  zamyśle chodziło nie tylko 
o promocję podmiotów ekonomii 
społecznej i ukazanie ich szersze-

mu gronu odbiorców, ale również 
stworzenie akcji, która będzie 
przygotowana przez takie podmio-
ty. Zarówno fotograf jak i miejsca 
a  także koszulki promujące akcję 
(Spółdzielnia Socjalna Print2you 
z  Mosiny) związane były ze spół-
dzielniami.

Wszystkie zdjęcia z akcji zostały 
umieszczone na stronach i  porta-
lach spółdzielczych i związanych 
z ekonomią społeczną oraz stronach 
i profilach blogerek, a tym samym 
przyniosły oczekiwany efekt w po-
staci zwiększenia zainteresowania 
promowanymi podmiotami.
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Wprowadzenie do dziejów polskiej spółdzielczości 
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Kooperatyzm, 
spółdzielczość, 
demokracja. Wybór pism
Wybór pism najważniejszych polskich działaczy poli-
tycznych związanych z praktycznie wszystkimi strona-
mi sceny ideowej, na czele z Edwardem Abramowskim – 
filozofem, psychologiem, wizjonerem społecznym. 

Znajdziemy tu teksty dotyczące głównych założeń 
i ideałów ruchu spółdzielczego w początkach XX wie-
ku, społecznych aspektów funkcjonowania spółdzielni, 
rozwoju różnorakich gałęzi spółdzielczości – robotniczej, 
konsumenckiej, kredytowej czy mieszkaniowej, związ-
ków między kooperacją a socjalizmem, a także rozwoju 
spółdzielczości żydowskiej. 

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 
Książka jest dostępna w sklepie wydawcy: 
www.wuw.home.pl

Projekt „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenia sieci współpracy z instytucjami rynku pracy 
oraz pomocy pomocy i integracji społecznej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Znasz kogoś z regionu łódzkiego, kto kończy lub 
właśnie skończył studia i zastanawia się, co dalej?

Koniecznie powiedz mu o bezpłatnych warsztatach, 
szkoleniach i doradztwie dotyczących zakładania 
i prowadzenia przedsiębiorstw kooperatywnych.

W programie m.in.:

•	 podstawowe idee kooperatyzmu
•	 plusy i minusy kooperatywnych przedsięwzięć
•	 finansowanie, zakładanie, wsparcie państwa i Ue
•	 aspekty formalne i praktyczne
•	 działalność odpłatna pożytku publicznego  

i działalność gospodarcza
•	 przykłady z życia – praktyka działania  

przedsiębiorstw społecznych w Polsce

Dowiedz się więcej na:
pomocni.owocni.org

Projekt współfinansowany jest 
ze środków otrzymanych od 
Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach Programu 
Operacyjnego Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich


