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dla podmiotów
ekonomii społecznej
realizowanych przez
Bank Gospodarstwa
Krajowego

PAROSTATEK

W sieci dobrych
połączeń
półdzielnie socjalne często
czują się pozostawione same
sobie. Oczywiście, stanowią odrębne podmioty gospodarcze,
jednak z uwagi na nowatorską
formę prawną, wspólne kwestie,
wspólne potrzeby powinny działać razem.
Nie jest to proste. Żyjemy bowiem w kraju, w którym obywatele i podmioty gospodarcze
przejawiają wyjątkowo słabą
chęć zrzeszania się w jakichkolwiek sieciach czy organizacjach.
Potrzebujemy wzajemności, potrzebujemy wzajemnego wsparcia, ale… jednocześnie zazdrośnie pilnujemy swojej odrębności.
Ale oczywiście oczekujemy,
że tam gdzieś „na górze”, ktoś
powinien rozumieć nasze problemy. Niestety, musimy sobie
uświadomić, że nikt za nas nic
nie zrobi. Jeśli sami nie wypracujemy, sami nie zaproponujemy, to niewiele osiągniemy.
To oczywiście banał. Szkoda
jednak, że banał ten jakoś nie
zmienia się w realne działania.
Przykładem może być funkcjonowanie naszego Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego 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 włączyć „drugi bieg”, który zbuduje
zasób naszej organizacji, tak aby
stała się ona realnym partnerem
dla władz publicznych w dyskusjach nad przyszłością spółdzielczości socjalnych. A jednocześnie będzie realnym wsparciem
dla zrzeszonych organizacji.
Dlatego też podjęliśmy się
uczestniczenia, jako partner,
w projekcie, którego celem
jestwzmacnianie potencjału
i kompetencji sektora spółdziel-
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Spółdzielnia socjalna – praca z sensem
czości socjalnej oraz stworzenie
Sieci współpracy z instytucjami
rynku pracy oraz pomocy i integracji. Tak zresztą się ten projekt
nazywa.
Co chcemy zrobić w ramach
projektu? Po pierwsze stworzyć rzetelną bazę spółdzielni
socjalnych. Jak bowiem dowodzi praktyka, niewiele o sobie
wiemy, a co za tym idzie, mamy
problem ze wskazaniem tego, co
powinniśmy zmienić w przepisach. Ale sama baza to nie tylko
zbiór adresowy, ma ona bowiem
stać się także źródłem informacji o produktach i branżach, tak
aby potencjalny kupujący wiedział, jak i gdzie szukać np. spółdzielni gastronomicznych, czy
realizujących usługi w swoim
powiecie lub województwie.
Po drugie, chcemy wzmocnić
poziom sieciowania spółdzielni. Niebawem będziemy mieli
okazję spotkać się na Ogólnopolskim Forum Spółdzielni
Socjalnych w Warszawie. Ci,
którzy uczestniczyli w dotychczasowych odsłonach tej
imprezy, wiedzą, jaką moc ma
spotkanie w swoim gronie, gdzie
można „naładować akumulatory”, 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 wynikać. Może – albo raczej na pewno – powinniśmy budować nasze
własne znaki jakości realizacji
usług, które będziemy promowaliwspólnie z organizacjami
samorządowymi i biznesowymi.
Po trzecie, wypracowujemy
standard współpracy pomiędzy spółdzielniami socjalnymi
a samorządami terytorialnymi
w zakresie realizacji usług uży-

teczności publicznej. Standard
będzie podpisany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej
i skierowany do wszystkich samorządów terytorialnych w Polsce. Tym działaniem – wspartym
spotkaniami z samorządowcami w Polsce – chcemy stworzyć
klimat udziału spółdzielców
w realizacji usług użyteczności publicznej w perspektywie
2014–2020. Pojawiają się nowe
rozwiązania prawne, nowe – niemałe – środki finansowe. Jestem
przekonany, że dzięki temu będziemy mogli się rozwijać i zbudować wiele nowych rynków.
Po czwarte, budujemy system
bieżącego wsparcia prawnego
dla spółdzielców. Funkcjonuje
już „helpdesk”, czyli Spółdzielcze Biuro Interwencyjne, gdzie
można poradzić się, poprosić
o interpretację prawną. Wystarczy tylko zajrzeć na stronę
związku www.ozrss.pl i skorzystać.
Ale „samo się nie zrobi”. To
wszystko co proponujemy, wymaga aktywności nas wszystkich – spółdzielców socjalnych.
Można zbudować potencjał, ale
też można pozostać na etapie
wiecznego narzekania.
Od nas zależy, jak potoczy się
przyszłość spółdzielni socjalnych. Nie od polityków, nie od
„tych z Warszawy”, ale od nas
samych. Więc nie schrzańmy
tego, bo dziś mamy szansę rozwoju. Ale takie szanse nie trwają
wiecznie.
Ze spółdzielczym
pozdrowieniem,
Cezary Miżejewski
Prezes Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni
Socjalnych, członek spółdzielni
socjalnej „Opoka” w Kluczach.

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, nieopodal polsko-czeskiej granicy spółdzielni socjalnej, która
dzięki pracy rąk swoich członkiń prężnie rozwija się na wolnym 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 urzędniczka i doradczyni biznesowa. Trzy z nich

pracowały w pewnym stowarzyszeniu
o nazwie „Serfenta”, które zajmowało
się ochroną dziedzictwa kultury. Robiły badania etnograficzne, warsztaty,
organizowały różnego rodzaju wyda-
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rzenia i zajmowały się rękodziełem.
Robiły to, co je pasjonowało i do
czego przygotowało je wykształcenie. Ale jak to już bywa, trudno
w takiej sytuacji o stabilizację finansową. Jak mówi Anna Falkiewicz,
odpowiadająca w Parostatku za
prowadzenie warsztatów „życie od
jednego dofinansowania do drugiego być może jest dobre dla młodej
osoby na krótki czas, ale jeśli pojawiają się plany na założenie rodziny
a następnie pierwsze dzieci, takie
funkcjonowanie nie wchodzi dłużej w grę”. Ona, Paulina Adamska-Malesza i Anna Krężelok musiały
w pewnym momencie zweryfikować swoje dotychczasowe życiowe
plany, i wtedy pojawił się pomysł
na założenie spółdzielni socjalnej.
Połączenie zarobku i własnych korzyści z pracą dla dobra wspólnego.
Niedługo dołączyła do nich Justyna Świerczek, która wcześniej jako
urzędniczka administracji publicznej pracowała w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Zaraz potem ich pomysł podchwyciły Ania
Pillar, menadżerka kawiarni i Alicja
Woźniakowska-Woźniak, graficzka,
od zawsze pracująca na własny rachunek. W ten sposób było ich już
sześć.

Nowy słownik, przede
wszystkim „sprzedawać”

Nie od razu jednak było tak kolorowo jak obecnie. Z doświadczeniem
w rękodziele, przede wszystkim
plecionkarstwie, i w organizacji
różnego rodzaju warsztatów, z talentami artystycznymi i odpowiednim podejściem pedagogicznym

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

ne. Zabrakło im jednego jedynego
punktu, który zaważył jednak na
tym, że musiały zmienić całą filozofię swojego dotychczasowego
działania. „Dzisiaj mówimy sobie,
że dobrze się stało, że widocznie tak
musiało być” – mówią zgodnie.
Bo wkrótce do zespołu dołączyła 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 reklamowej Ula postanowiła zmienić coś
w swoim życiu, zwolnić nieco, poszukać spełnienia zawodowego. Jej
doświadczenie na wolnym rynku
i w pracy dla znanych firm pozwoliło jej na stworzenie podstaw biznesowych dla społecznej działalności
pozostałych dziewczyn. Zapał, reprezentowane wartości i kompetencje całej siódemki zbiegły się
z nową filozofią: twardym myśleniem 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 zarobku, nie potrzeba było tak naprawdę
wiele. Rewolucja, której dokonała
Ula polegała na drobnych zmianach,
które jednak zmieniły wszystko.
Jeśli dziewczyny organizowały jakieś bezpłatne, otwarte warsztaty
dla dzieci, „głos biznesu” mówił
„nie!”. Nie można tak po prostu zainwestować swojej pracy, materiałów, 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 warsztatów, 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 trzeba było podzielić na poszczególne
działy, nadać im ładne, chwytliwe
nazwy, założyć osobne strony internetowe. Cały ten rewolucyjny
proces doprowadził je do sukcesu,
dostały w końcu dotacje na założenie 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, biurokracją, a przecież mamy już jako
takie doświadczenie” – dodaje. A co
może powiedzieć osobom, które
zaczynają swoją przygodę z ekonomią 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 myślenie o kliencie, o tym, że trzeba
się do niego dostosować, bo to on
płaci. „To, czego nauczyła nas Urszula, a czego uczy teraz nowych
adeptów, to umiejętność ciężkiej
mrówczej pracy” - mówią zgodnie
dziewczyny. „W końcu jednak zrozumiałyśmy, że zysk społeczny tak
naprawdę będzie większy, jeśli my
będziemy zarabiały na tym pieniądze 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 Architekturę, Cieszyn Zdrój, Centrum
Warsztatowe i Dinksy.
W ramach pierwszego i absolutnie najciekawszego podmiotu
dziewczyny, jako jedna z czterech
organizacji w Polsce, zajmują się
tworzeniem żywych konstrukcji
wierzbowych. W 2013 roku na przykład zbudowały dwa pawilony na
OFF Festiwal. Wierzba daje im niesamowite możliwości kreatywne:
budują konstrukcje, które naprawdę
żyją, bo z każdym rokiem po zasadzeniu się zmieniają. Architektura
z wierzby zmienia przestrzeń publiczną. To ekologiczne płoty, altany,
place zabaw.
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Dinksy oferuje klientom projekty graficzne, ulotki i inne materiały
promocyjne. Oprócz tego kobiety
wykorzystują potencjał miejscowych spływów kajakowych nad rzeką Olzą, która łączy Polskę i Czechy
i organizują wypady turystyczne.
W Centrum Warsztatowym, jak
same piszą na swojej stronie internetowej, prowadzą „mądre, śmieszne, twórcze, innowacyjne, rozwijające warsztaty”. Zarówno dla firm,
instytucji, osób prywatnych, jak
i szkół oraz dla wszystkich, którzy
sami chcieliby rozpocząć działalność w ramach spółdzielni socjalnej. Dziewczyny promują ekonomię
społeczną, doradzają, służą dobrą
radą. Złe pomysły przerabiają dobre,
aby stworzyć prawdziwe przedsiębiorstwo, 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 między Czechami a Polską, w którym
ma swoją siedzibę obok kilku instytucji kultury, to przypomina on
właśnie taką barkę, coś dynamicznego, sunącego do przodu. Tę nową
tożsamość nielubianemu wcześniej
przez mieszkańców budynkowi nadały właśnie dziewczyny.

Najważniejszy jest duch

Duch biznesu nie zgasił jednak
ducha organizacji społecznej.
Dziewczyny swoją pracę – jak mówią – „traktują wręcz misjonarsko,
jak powołanie”. Tworzą odpowiedzialny 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 indywidualne podejście do klienta. Jeśli tworzą grę planszową, to najpierw malują ją akwarelą, a dopiero później
posługują się komputerem. Duch
organizacji społecznej przejawia
się w jeszcze jednej, najważniejszej cesze działalności spółdzielni.
Nie jest najważniejsze to, co robią
dziewczyny, ale to, w jaki sposób
to robią. Tworzenie konstrukcji
z wierzb to wręcz wydarzenie społeczne, sposób działania i bycia
w społeczności lokalnej, to nauka
i samodzielne tworzenie swojego
otoczenia, bo dziewczyny robią je
często z ludźmi, dla których pracują. W ich małej firmie obowiązują
zasady demokratyczne – nikt nie ma
głosu ważniejszego niż inni. Mimo
że oczywiście mają i Zarząd, i Prezeskę. Ich praca to dialog, współpraca
i rozmowa. Ważniejsze przyczyny
ich dzisiejszego sukcesu niż cała
biznesowa rewolucja.
Angelina Kussy
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Innowacje dla WTZ
historia udanego eksperymentu

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.
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 przyszłości Warsztatów Terapii Zajęciowej. Sytuacja
nie była prosta – z jednej strony wymaga się
od Warsztatów sukcesów w obszarze szeroko
rozumianej aktywizacji zawodowej uczestników, z drugiej nie daje się im niezbędnych
narzędzi prawnych, organizacyjnych i finansowych. Dlatego głównym założeniem projektu
stało się przekonanie, że doskonałym uzupełnieniem 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 powstaną 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 założyć: rozwiać obawy rodziców, wyjaśnić niejasności 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 doświadczeni promotorzy biznesowi. Od początku byliśmy
świadomi, że spółdzielnia socjalna osób fizycznych nie wchodzi w rachubę – mówi Malwina
Pokrywka, specjalistka ds. merytorycznych
projektu – trudno oczekiwać od osób z niepełnosprawnością intelektualną, że same będą w stanie podołać wszystkim wyzwaniom związanym
z prowadzeniem spółdzielni. Jedynym rozwiązaniem były spółdzielnie socjalne osób prawnych z liderem, który będzie odpowiedzialny
za zarządzanie spółdzielnią i wyszukiwanie
nowych zleceń.
W realizację eksperymentu zaangażowały się:
˺˺ Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” i Stowarzyszenie MM z Konina, które założyły Spółdzielnię Socjalną Aktywni,
˺˺ Gmina Wągrowiec i Powiat Wągrowiecki,
w partnerstwie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Rehabilitacja”, które założyły Spółdzielnię Socjalną Wspólny Sukces,
˺˺ Gmina Czarnków i Stowarzyszenie Na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
i Chorych Psychicznie „Empatia”, które założyły Spółdzielnię Socjalną Równe Szanse,

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Serce”
i Stowarzyszenie Wioska, które założyły
Spółdzielnię Socjalną Serce,
˺˺ Stowarzyszenie Mieszkańcom Gminy Gołuchów i Stowarzyszenie „Klaudiusz”, które
założyły Spółdzielnię Socjalną 1979,
˺˺ Stowarzyszenie „Światło Nadziei” i Stowarzyszenie „Dodajmy życia do lat”, które założyły Spółdzielnię Socjalną KOSS,
˺˺ Stowarzyszenie „Na Tak” z Poznania oraz
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem 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 stabilizację finansową – mówi Malwina Pokrywka –

4

JAK Robić biznes społeczny / 05

pomysłów było mnóstwo. Każdorazowo sprawdzaliśmy ich rentowność,
szanse na realizację w kontekście zapotrzebowania na lokalnym rynku.
W końcu udało nam się stworzyć katalog produktów i usług, które mogą
świadczyć poszczególne spółdzielnie.
W katalogu tym znajdują się między innymi pakowanie produktów,
produkcja ceramiki użytkowej,
podpałki ekologicznej, pielęgnacja
zieleni,prowadzenie manufaktury
mydła, klubokawiarni, oraz punktów gastronomicznych a nawet
przygotowywanie półproduktów
do produkcji przewodów elektrycznych. Zlecenia nie są przypadkowe,
są możliwe dzięki partnerstwom
lokalnym, które wspierają powstające spółdzielnie. W perspektywie
kilku miesięcy działalności poszczególnych spółdzielni widać,
że zadowoleni kontrahenci rozszerzają zakres współpracy ze swoimi
nowymi partnerami. Spółdzielnie
z kolei mogą tworzyć nowe miejsca
pracy dla kolejnych osób z niepełnosprawnością intelektualną przygotowanych do pracy w WTZ.

***

Projekt nie mógłby się udać, gdyby
nie zaangażowanie partnerów: jednostek samorządu terytorialnego
i firm, które zdecydowały się zlecać
niektóre ze swoich zadań spółdzielniom socjalnym. Samorządy, które
podjęły decyzję o udziale w przedsięwzięciu, mogą teraz z perspektywy czasu ocenić korzyści wynikające z założenia spółdzielni
socjalnej. Okazuje się, że powstanie przedsiębiorstwa społecznego to nie tylko korzyść w postaci
powstania nowych miejsc pracy
i zapobiegania wykluczeniu społecznemu, ale też napływ nowych
inwestycji do gminy, większe wpływy z podatków oraz oszczędności
w obszarze transferów socjalnych.
Dzięki rotacji uczestników tworzą
się nowe miejsca w WTZ, z których
skorzystać mogą kolejne osoby, dotąd latami oczekujące na możliwość
podjęcia rehabilitacji. Powstaje też
istotna wartość dodana – kapitał
społeczny, ogromne pokłady energii ludzkiej i chęci współdziałania
na rzecz sukcesu spółdzielni, które
wyzwoliła inicjatywa w każdej społeczności lokalnej, w której wdrażany był pomysł.
W tym kontekście nie dziwi
również zaangażowanie przedsiębiorstw w projekt – i to nie tylko
tych lokalnych, ale też globalnie
działających międzynarodowych
korporacji, które dostrzegły w spółdzielniach przy WTZ szansę na
wdrożenie realizację założeń społecznej odpowiedzialności biznesu.
Wśród przedsiębiorstw, które chętnie zaangażowały się w partnerstwa lokalne wspierające powstające spółdzielnie socjalne znalazły
się takie firmy jak Saint Gobain HPM
Polska Sp. z o.o., Grupa Raben Polska, Cognifide Polska Sp. z o.o., KepkaGroup, 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, dysponujących kadrą zmotywowanych, solidnych pracowników. Jak pokazały
pierwsze miesiące partnerstw – korzyści są obustronne, a współpraca
ma duży potencjał rozwojowy.
Jedno z partnerstw już teraz
zostało docenione wyróżnieniem
w konkursie na Najlepsze Partnerstwo Społeczne Roku 2014. To
współpraca firmy Saint-Gobain
HPM Sp. z o.o. i Spółdzielni Socjalnej Aktywni. Firma zleca Spółdzielni usługi składania opakowań
i co-packingu papieru ściernego
na potrzeby swoich procesów produkcyjnych oraz korzysta z usług
w zakresie pielęgnacji zieleni na
obszarze swoich zakładów w Kole.

***

Po prawie dwóch latach, które upłynęły od inauguracji
projektu,patrzymy w przyszłość
z ostrożnym optymizmem. Sześć
spółdzielni zatrudnia w chwili
obecnej blisko 30 byłych uczestników WTZ. To efektywność pięć razy
większa niż ta, którą osiągały WTZ-y
przez ostatnie pięć lat. Na rejestrację czeka siódme przedsiębiorstwo –
Spółdzielnia Socjalna Dobra Robota,
ta, która w Poznaniu będzie prowadzić klubokawiarnię. Do Ośrodków
Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonych przez Stowarzyszenie
Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych
zgłaszają się kolejne WTZ-y zainteresowane 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 współpracownicy podkreślają zgodnie – tacy
pracownicy to skarb. Szkoda marnować ich ogromny potencjał.

***

Na wrześniowym posiedzeniu
Krajowej Sieci Tematycznej „Zatrudnienie i integracja społeczna”
zaprezentowane przez Stowarzyszenie rezultaty testowania innowacyjnego modelu tworzenia spółdzielni socjalnych przy WTZ zostały
ocenione bardzo wysoko. Krajowa
Sieć Tematyczna uznała, że zaproponowane przez Stowarzyszenie Na
Rzecz Spółdzielni Socjalnych rozwiązanie okazało się na tyle trafne
i skuteczne, że warto rozpowszechniać je w całej Polsce. Do produktów
wypracowanych w Projekcie nie
miała żadnych zastrzeżeń zarówno
Krajowa Sieć Tematyczna, jak i opiniujące je Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, co zdarzyło się dopiero drugi raz w całej historii KST.
Wkrótce do obiegu trafi „Podręcznik do wdrażania innowacyjnego
modelu spółdzielni socjalnej przy
WTZ”, który stanowi instrukcję dla
kolejnych Ośrodków Wsparcia Ekonomii 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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ETAP z CIS-u do spółdzielni socjalnej
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 Stowarzyszenie ETAP (E-konomia, T-rening, A-ktywizacja, P-raca), które
prowadzi Centrum Integracji Społecznej na poznańskim Piątkowie.
Nadrzędnym celem Centrum od samego początku było przygotowanie
jego uczestników do pracy. Przedsiębiorstwa na rynku zewnętrznym
bardzo chętnie przyjmowały naszych absolwentów, ale też szybko
zwalniały. Szukaliśmy innych form
zatrudnienia, gdyż rozumieliśmy
że trwała zmiana postaw naszych
podopiecznych jest możliwa poprzez powrót do pracy. Idealną formą wydawała nam się spółdzielnia
socjalna osób fizycznych.
Już w 2007 roku, powstał Tajemniczy Ogród, nasza pierwsza spółdzielnią socjalna oferująca usługi ogrod-

nicze i nasza wizytówka. Obsługuje
tereny zielone na jednym z osiedli
poznańskiego Piątkowa. Jest rozpoznawalna, znajduje się w „Atlasie
Dobrych Praktyk”, otrzymała certyfikat „Zakup prospołeczny”, od lat
przyjmuje liczne wizyty studyjne.
Ma wszystkie zalety dobrej spółdzielni 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 wyjazdy integracyjne, przyjmuje praktykantów, zatrudnia absolwentów
CIS-u. Jest dobrze postrzegana przez
społeczność lokalną. Duże znacze-

nie ma tutaj wsparcie Poznańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej i kierownictwa osiedla, na którym pracują.
Nierzadko mieszkańcy osiedla częstują naszych pracowników kawą
i ciastkami.Wielu absolwentów
Centrum chciałoby pracować w Tajemniczym 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 zbudowania relacji. W Stowarzyszeniu
ETAP warsztat jest prowadzoną
przez instruktorazwartą kilkunastoosobową grupą wykonującą
zlecenia na otwartym rynku pracy. Instruktor warsztatu zawodo-

wego (ogrodniczego, konserwacji
terenów zewnętrznych, porządkowego, opieki nad osobą starszą
i niepełnosprawną) ma wykształcenie wyższe kierunkowe, pełni
rolę opiekuna, mistrza, który rzetelnie przygotowuje uczestnika CIS
do wykonywania pracy. Uczy też
pracy grupowej. Jest menadżerem,
który poszukuje zleceń, i potem odpowiada za ich realizację. Charakteryzuje się empatią, często pracuje
z grupą, pokazując jak należy wykonywać poszczególne czynności
zawodowe. Zna również mechanizmy powstawania spółdzielni
socjalnych.
Po kilku miesiącach uczestnictwa w naszym Centrum uczestnicy zaczynają tworzyć grupę, która
dobrze się komunikuje i jest zgrana
w pracy. Opiekun warsztatu proponuje grupie, by zapoznała się bliżej
z ideą spółdzielczości socjalnej
(o której już coś słyszała na zajęciach z przedsiębiorczości). Wtedy
włączają się specjaliści ze Stowarzyszenia ETAP, którzy dobrze się
znają na budowaniu spółdzielni socjalnych i mają oni spore doświadczenie w prowadzeniu podmiotów

ekonomii społecznej. Budowali
partnerstwa lokalne, CIS-y, stowarzyszenia i oczywiście spółdzielnie
socjalne. Po wstępnym spotkaniu,
jeżeli kilkuosobowa grupa wyraziła gotowość tworzenia spółdzielni
socjalnej, zaczyna się proces jej
budowy. Spotkania odbywają się
regularnie raz w tygodniu po zajęciach CIS-u. Prowadzi je specjalista
z instruktorem warsztatu. Omawia
się na nich szczegółowo ustawę
o spółdzielniach socjalnych, określa
się działalność gospodarczą, tworzy statut, biznesplan. Przez cały
czas budowania spółdzielni socjalnej, bada się motywację w grupie,
pracuje nad wzmocnieniem relacji, zaufaniem między przyszłymi
członkami spółdzielni. Po sześciu
miesiącach grupa inicjatywna jest
gotowa do założenia spółdzielni socjalnej. 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
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powstało 9 spółdzielni socjalnych. Pierwszą był wspomniany Tajemniczy Ogród. Drugą –
OGRO-BUD – stworzony w 2010
przez uczestników dwóch warsztatów. Niestety, choć spółdzielcy nauczyli się dobrze pracować,
to jednak nie zbudowali relacji
zaufania między sobą i spółdzielnia rozpadła się. Wszyscy
jednak znaleźli pracę w różnych
firmach. Kolejna była ogrodnicza Spółdzielnia Socjalna Tamaryszek. Z warsztatu opieki
nad osobą starszą i niepełnosprawną powstała Spółdzielnia
Socjalna Właśnie My. Uczestnicy
warsztatu porządkowego w 2011
roku założyli Spółdzielnię Socjalną SUPER ŁAD, która sprząta
powierzchnie biurowe oraz tereny zewnętrzne. W 2012 roku
z kolejnego warsztatu opieki
powstała Spółdzielnia Socjalna
MONIA, która zajmuje się osobami starszymi,przede wszystkim mieszkańcami starzejących
się osiedli Piątkowa i Winograd.
Z warsztatu budowlanego została zbudowana w 2013 roku Spółdzielnia Socjalna „GRAMZ-BUD”.
Niestety likwidacja warsztatu
budowlanego w CIS-ie spowodowała brak wsparcia spółdzielni
nowymi kandydatami do spółdzielni i fachowym doradztwem
instruktora. Spółdzielnia istnieje,
ale ma małe możliwości rozwoju. W tym samym roku powstała trzecia spółdzielnia socjalna
o charakterze opiekuńczym, Serce dla Seniora. Składa się ze starszych osób, które wiedziały, że
nie odnajdą się na otwartym rynku pracy, ale są bardzo zdeterminowane i prężnie działają. Mają
bardzo dużo zleceń i umiejętność
ich poszukiwania. Najmłodszą
spółdzielnią założoną w tym
roku jest Spółdzielnia Socjalna
„SALTUS” powstała z absolwentów warsztatu ogrodniczego.
W latach 2007–2014 w spółdzielniach 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 prospołeczny”.
Na hasło: „budujemy spółdzielnię socjalną” uczestnicy
naszego Centrum ustawiają się
w kolejce. Widzimy jednak, że
osiągnęliśmy duży poziom nasycenia rynku naszymi usługami. Chcemy więc wzmacniać
nasze spółdzielnie socjalne nowymi pracownikami. Chcemy,
by spółdzielnie socjalne,tak jak
Tajemniczy Ogród, były dobrymi miejscami pracy, by przekonywały 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
Skąd się wziął pomysł na stworzenie spółdzielni socjalnej?
˭˭ W 2011 r. wraz z Powiatowym
Urzędem Pracy w Kaliszu przeprowadziliśmy analizę stanu bezrobocia na naszym terenie. Jesteśmy
gminą o charakterze rolniczym,
jeszcze w latach 80. większość
mieszkańców dojeżdżała do pracy do pobliskiego Kalisza. To oni
czasie przekształceń gospodarczych 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 poszukiwali zatrudnienia. W 2011 r.
doszliśmy do wniosku, że zamiast
tworzyć zakład komunalny, powinniśmy utworzyć spółdzielnię
socjalną, której działalność zapewni takie usługi komunalne, jak naprawy dróg, podłączanie domów do
wodociągu i kanalizacji. W latach
2012–13 obserwowaliśmy działanie
innych spółdzielni socjalnych. Wyciągnęliśmy wnioski z wyjazdów

i rozmów przeprowadzonych m.in.
dzięki Stowarzyszeniu Na Rzecz
Spółdzielni Socjalnych z Poznania.
Byłem też we Włoszech, by zobaczyć tamtejsze spółdzielnie socjalne. Dzięki tym doświadczeniom coraz mocniej wspieraliśmy działanie
naszej kooperatywy.
Jak powstała spółdzielnia?
˭˭ Założyły ją dwie osoby prawne: gmina Godziesze Wielkie
oraz Ochotnicza Straż Pożarna
w Stobnie. Jest to bardzo dobra
jednostka straży. Jej członkowie
zostali pracownikami spółdzielni socjalnej. Kooperatywa działa 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 funkcjonującym w strukturze gminnej. Spółdzielnia oczywiście częściowo

rozwiązuje problem bezrobocia
w gminie, ale jest jeszcze jeden element zdecydowanie wskazujący na
jej wyższość. Zakład usług komunalnych wykonuje pracę na terenie
gminy i zatrudnia jej mieszkańców,
ale ma pewien minus: co pewien
czas może żądać zbyt wiele, występując o dotacje od gminy, tam gdzie
zdaniem jego kierownictwa działalność jest nierentowna. W spółdzielni 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 wykonywane są na zasadach obopólnej
korzyści dla gminy i niewielkiego
zysku dla spółdzielni. I jeszcze jedno, spółdzielnia angażuje swoich
pracowników, zakład komunalny
nie musi w ten sposób postępować.

lat. Z pozyskanych środków spółdzielnia zakupiła część wyposażenia: drobne maszyny do robót drogowych, minikoparkę, samochód
dostawczy z wywrotką. My natomiast umożliwiliśmy spółdzielni
korzystanie ze sprzętu będącego
w dyspozycji gminy. W tej chwili
prowadzimy prace zmierzające
do utworzenia drugiej kooperatywy, która wykonywałaby zadania
związane z ochroną środowiska.
Chcemy, by pomagała ludziom
w utrzymaniu należytego stanu
przydomowych oczyszczalni ścieków, wykonywała prace na rzecz
poprawy melioracji rolniczych, pomagała przy budowie kolektorów
słonecznych i ogniw fotowoltaicznych. Istnieje spore zapotrzebowanie na tego typu usługi.

Jak spółdzielnia rozpoczęła
działalność?
˭˭ To było pięciu młodych chłopaków, którzy mimo swego wieku
poszukiwali pracy od około dwóch

my ofertę współdziałania gminie
Koźminek.

Czy spółdzielnie założycie sami?

˭˭ W najbliższych dniach przedłoży-

Jak kształtują się zarobki pracowników spółdzielni?
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Biznes dla ludzi, a nie ludzie
dla biznesu. Spółdzielnia
socjalna DALBA
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.
˭˭ Każdorazowo przekraczają mi-

nimalną wartość wynagrodzenia
obowiązującego w naszym kraju.
Młodzi ludzie nie sygnalizują chęci odejścia do innej pracy. Są z nami
związani. Uzyskali dodatkowe kwalifikacje: ukończyli kursy obsługi
koparko-ładowarki, elektronarzędzi itd. Żyjemy ze sobą w zgodzie
i porozumieniu.

Spółdzielnia funkcjonuje już od
3 lat. Czy pracownicy spółdzielni
są zainteresowani członkostwem w kooperatywie?
˭˭ Tak. Niedługo zwołamy zebranie,

na którym ta kwestia zostanie przedyskutowana.
Dziękuję za rozmowę i życzę
powodzenia w spółdzielczych
planach.

Spółdzielnia Socjalna Dalba, która powołała
browar zajmujący się produkcją tradycyjnych
piw, istnieje zaledwie od maja 2014 roku, jednak już osiąga zyski. To specyficzna spółdzielnia, bo wszelkie decyzje podejmują wspólnie
dwie osoby: prezes Janusz Golisowicz i Agnieszka Dejna. Brak charakterystycznej dla
spółdzielczości poziomej struktury władzy
wynika jednak z charakteru ich działalności,
pomagają bowiem osobom niepełnosprawnym umysłowo. Od lat związani w jakiś sposób z działalnością spółdzielczą, w pewnym
momencie postanowili stworzyć, jak mówi
pani Agnieszka, „coś wyjątkowego i innowacyjnego, co będzie dawać niepełnosprawnym
godną pracę zamiast jałmużny. A także będzie
stanowić satysfakcjonujące zajęcie i źródło dochodów także dla nas samych”.

Jak się zaczęło?

Pomysł na spółdzielnię narodził się w głowie
kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pucku, 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 miejsca pracy osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Inicjatywę wsparły władze Miasta

Pucka oraz Gmina Krokowa, które wraz z Puckim Stowarzyszeniem Wspierającym Osoby
Niepełnosprawne Umysłowo „RAZEM” w maju
tego roku powołały do życia Spółdzielnię Socjalną Dalba. Byt wyjątkowy, jeden z zaledwie
sześciu takich browarów w Europie. Jedyny
w Polsce.
Na razie Dalba działa dzięki własnym dochodom wspartym zewnętrznymi środkami.
„200 tys. złotych dotacji od Ośrodka Wsparcia
Ekonomii Społecznej pozwoliło na sfinansowanie 70% niezbędnych inwestycji w browarze.
Reszta pieniędzy została wygenerowana z już
prowadzonej działalności komunalnej” – mówi
Agnieszka Dejna.

liwości rozwijania spółdzielni i pozyskiwania zleceń na terenie powiatu puckiego oraz
po konsultacjach z samorządami w zakresie
świadczenia usług komunalnych, które z sukcesem 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 niespodziewanych 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 pełną parą i w pełni legalnie już w listopadzie.

Jak jest?

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 niepełnosprawności swoich pracowników i ich możliwości
podejmowania pracy. To trzynastu pracowników spółdzielni, ich potrzeby i ograniczenia
wyznaczają kierunek biznesu. W sensie społecznym jest to więc miejsce wyjątkowe. Kto
słyszał o firmie, która dostosowuje się do swoich pracowników, a nie pracowników do siebie?
Angelina Kussy

Trzynaście osób, które wcześniej były uzależnione od opieki społecznej oraz pomocy rodzin
rodziny i nie miało żadnych szans na znalezienie w Pucku pracy, w tej chwili pracuje w browarze na umowę o pracę, co miesiąc otrzymując 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-

Browar, który warzy więcej
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Społecznicy sobie radzą
z Markiem Szczepańskim, Dyrektorem Zarządzającym – kierującym Pionem
Funduszy Europejskich Banku Gospodarstwa Krajowego, rozmawia Jarosław Górski
Bank Gospodarstwa Krajowego
już drugi rok realizuje na zlecenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej projekt systemowy
„Wsparcie inżynierii finansowej
na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Jakie kwoty będą do rozdysponowania w tym roku?
Wdrażany przez BGK projekt przewiduje udzielanie pożyczek do końca
czerwca 2015 roku. Na dzień dzisiejszy 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 udostępniane PES w ramach tzw. drugie-

go obiegu. Dotychczas dodatkowe
środki skierowano na finansowanie
przedsięwzięć realizowanych przez
PES z województw: podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Obecnie
trwają prace nad uruchomieniem
drugiego obrotu środkami przeznaczonymi dlaprzedsiębiorców społecznych z województw: małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego.
Do końca okresu realizacji projektu
nie ulegną zmianie warunki udzielania pożyczek. W ramach nowej
perspektywy finansowej UE planuje
się stosowanie dodatkowych (poza
pożyczką) form wsparcia zwrotnego, m.in. systemu poręczeniowego,
a także innowacyjnych instrumentów finansowych (np. social venture
capital).

Lepiej pożyczyć
niż wziąć
Od ponad roku podmioty ekonomii społecznej mogą finansować swoją działalność także dzięki bardzo korzystnie
oprocentowanym pożyczkom. Przeznaczono na nie ponad
25 mln zł. Dotychczasowe doświadczenia pożyczkobiorców świadczą o tym, że warto rozważyć taką możliwość.
Projekt systemowy pt. „Wsparcie
inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”, realizowany przez Bank Gospodarstwa
Krajowego (BGK) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzkiruszył 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 realnym efektom, i to nie tylko z perspektywy dysponujących środkami
instytucji państwowych, nie tylko
z perspektywy obsługujących projekt instytucji finansowych i doradczych, ale także z perspektywy
podmiotów ekonomii społecznej,
które skorzystały z pożyczek oraz
merytorycznego wsparcia.

Obawy i korzyści

Spółdzielcy i działacze łączący
wykonywanie ważnych zadań społecznych z działalnością gospodarczą mogą obawiać się zaciągania
pożyczek. Dotacje i granty wydają

się mieć same zalety w sytuacji,
w której podmiotowi ekonomii społecznej trudniej jest konkurować na
rynku z przedsiębiorstwami nieobciążonymi szlachetnymi zobowiązaniami. Jednak, co zauważyło już
wielu klientów programu, nisko
oprocentowana pożyczka (aktualne
oprocentowanie wynosi 1,13% rocznie i może zostać obniżone nawet do
0,56% rocznie) ma wiele przewag
nad bezzwrotnymi instrumentami
wsparcia.
Sprzyja więc kreatywności działaczy, pozwala im na szybkie i zgodne z ich najlepszym rozpoznaniem
własnych problemów reagowanie
na potrzeby podmiotu. Aby wziąć
pożyczkę, nie trzeba „wstrzeliwać
się” ze swoją działalnością w zakresy programów dotacyjnych. Aby
rozpocząć realizację pomysłu, nie
trzeba czekać na kolejne ogłoszenia programów dotacyjnych oraz
obawiać się, że oceniający wniosek
asesorzy odrzucą go ze względu na
niestandardowe, nieprzewidziane

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 doświadczenie w zarządzaniu instrumentami
zwrotnymi. Podczas prac nad uruchomieniem projektu uwzględniono specyfikę podmiotów ekonomii
społecznej, w przypadku których
cel społeczny ma przewagę nad
celem ekonomicznym. Wnioski
o pożyczkę oceniane są przez po-

rozwiązania. Pożyczka pozwala
także – co z pewnością docenią
działacze doświadczeni w poszukiwaniach konkursów, pisaniu
wniosków, ich żmudnej ewaluacji,
dokumentowaniu i rozliczaniu każdego wydanego grosza oraz każdego
wykonanego ruchu – na ogromną
oszczędność czasu i energii, które
można przeznaczyć na realizowanie zasadniczych działań. W przypadku 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 niewątpliwą zaletę. Każdy podmiot,
który zaciągnął pożyczkę,może
(choć nie musi!) uzyskać kompetentną i bezpłatną pomoc doradczą w trakcie realizacji swojego
przedsięwzięcia. Specjaliści z wybranego przez BGK do obsługi
pożyczkodawców Towarzystwa
Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. (TISE) udzielają porad
w sprawach finansowych (podatki,
budżet i rozliczanie projektu, rachunkowość itp.), prawnych (m.in.
umowy, prawo pracy), kadrowych,
marketingowych i innych (w zależności od indywidualnych potrzeb
pożyczkobiorcy). W projekcie mogą
więc bez obawy wziąć udział także
podmioty bez dużego biznesowego
stażu i doświadczenia.

średnika finansowego w oparciu
o jednolitą metodologię opracowaną przez BGK. Metoda ta jest zdecydowanie mniej restrykcyjna niż
procedury stosowane wobec podmiotów komercyjnych.
BGK do pełnienia roli pośrednika finansowego wybrał w drodze
przetargu Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.
(TISE). Jest to instytucja, która od
wielu lat świadczy usługi finansowe, doradcze i inwestycyjne wspierające instytucje z sektora ekonomii społecznej, inicjatywy lokalne,
mikro- i małych przedsiębiorców.
Akcjonariuszem TISE jest francuski Bank Crédit Coopératif, który
od ponad 120 lat działa na polu
ekonomii społecznej. To gwaran-

tuje wnioskodawcom pełne zrozumienie ich misji oraz specyfiki
działalności.
Jakie wady miały najczęściej
wnioski i biznesplany odrzucane przez TISE? Czy były projekty 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, korzystają z bezpłatnej pomocy ekspertów TISE. Dotychczas żaden ze
złożonych wniosków nie został
odrzucony. W przypadku niektó-

Kraina Rumianku

Praca w tartaku – Rysiek

Emaus

Stasiek i Leszek – zbiór warzyw

Spółdzielcy eksportują

A jak radzą sobie pożyczkodawcy?
Przyjrzyjmy się choćby Spółdzielni Socjalnej „Emaus”, działającej
w Lublinie niedługo ponad dwa lata,

Dom Nasutów
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rych z wnioskodawców TISE zastosowało procedurę czasowego
wstrzymania oceny – do uzyskania wymaganych uzupełnień lub
też do czasu spełnienia przez te
przedsiębiorstwa np. wymogu prowadzenia działalności przez okres
co najmniej 12 miesięcy (zgodnie
z założeniami projektu). W większości przypadków przedsięwzięcia
opisane we wnioskach były „uszyte
na miarę”, tj. zgodne z parametrami
pożyczki. Jest to z pewnością wynikiem konsultacji organizowanych
przez TISE dla potencjalnych pożyczkobiorców.
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 wystąpiły trudności ze spłatą kapitału pożyczki, jednak dzięki dobrej współpracy z pośrednikiem finansowym
zrestrukturyzowano zadłużenie,
a kolejne spłaty przebiegały zgodnie
z harmonogramem. Kontrole przeprowadzone przez BGK u wybranych pożyczkobiorców wykazały, że
wszystkie one realizowały wydatki
zgodnie z harmonogramami zawartymi w umowach pożyczki.

przy wspólnocie o tej samej nazwie
(działającej od początku lat 90. ubiegłego wieku) idającej zatrudnienie
ludziom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Wspólne życie, wsparcie i zrozumienie ludzi
podobniedoświadczonych przez życie, a także solidarna praca na rzecz
własną oraz całej wspólnoty pomagają stanąć na nogi, usamodzielnić
się, znaleźć zaczepienie w życiu.
„Emaus” utrzymuje się, sprzedając 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 warsztatach produkcyjnych spółdzielni
powstają meble ogrodowe oraz
parkowe, altanki, ławeczki i wiaty
przystankowe, ogrodzenia. Można
tu zamówić także rękodzieło, między innymi ceramikę biżuteryjną,
domową i ogrodową. Wyroby Spółdzielni Socjalnej PW „Emaus”, ładne
i solidnie wykonane, chętnie zamawiane są przez samorządy lokalne,
spółdzielnie mieszkaniowe, oraz
instytucje publiczne w całym kraju. I nie tylko w kraju. Ostatnio seria
rozkładanych ławek ogrodowych
znalazła nabywców w Szwajcarii!
Spółdzielcy z „Emaus” wzięli
z programu dwie pożyczki na łączną kwotę prawie 150 tys. zł. Pie-

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 Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”
z Cieszyna. Fundacja podpisała
trzy umowy pożyczki na łączną
kwotę 300 tys. zł. Uzyskane środki
wykorzystano na remont pomieszczeń, zakup urządzeń i maszyn, co
pozwoliło na rozszerzenie prowadzonej działalności gospodarczej
oraz zatrudnienie niezbędnego
personelu. Co szczególnie ważne,
umowy o pracę podpisano z dwoma osobami posiadającymi status
bezrobotnych. W warsztatach Fundacji powstają przedmioty wyposażenia wnętrz o nowoczesnym
wzornictwie i najwyższej jakości
wykonania cieszące się uznaniem
klientów.Towary wytwarzane przy
wykorzystaniu urządzeń i materiałów zakupionych ze środków projektu pozwoliły podjąć korzystną
współpracę z renomowanym partnerem biznesowym działającym
na rynku meblarskim. W ramach
podpisanej umowy Fundacja uzyskała możliwość sprzedaży swoich

niądze te przeznaczyli na remont
i adaptację pomieszczeń warsztatowych w miejscowości Krężnica
Jara pod Lublinem, dzięki czemu
wzbogacili się o profesjonalny zakład produkcyjny pozwalający na
przyjmowanie kolejnych, bardziej
wymagających zleceń. Część środków przeznaczono na zakup materiałów i narzędzi produkcyjnych.
Druga pożyczka pozwoliła na zakup
samochodu, którym spółdzielcy odbierają i przewożą rzeczy używane.
Dzięki inwestycjom sfinansowanym
przez pożyczki, i spółdzielnia, i cała
wspólnota, będą mogły się rozwijać
i pomagać kolejnym ludziom chcącym 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 Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o. zajmujące się prowadzeniem działalności hotelarskiej, gastronomicznej
i szkoleniowej pożyczyło 100 tys. zł,
za które zmodernizowało wyposażenie swojego ośrodka szkoleniowego oraz zaadaptowało część
pomieszczeń na kawiarnię oraz za-

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 decyduje o finansowym sukcesie
w tym sektorze?
˭˭ Do dziś podpisano 185 umów ze
146 podmiotami. Znaczna część pożyczkobiorców dobrze sobie radzi
na rynku. Problem pojawia się wówczas, gdy do rozwoju prowadzonej
działalności potrzebne są dodatkowe środki. Przewaga celów społecznych nad maksymalizacją zysków
powoduje, że większośćpodmiotów ekonomii społecznej nie może
wygenerować własnego kapitału
inwestycyjnego. Komercyjne instytucje finansowe nie udzieliłyby pożyczki większości spośród naszych
beneficjentów ze względu na brak
możliwości ustanowienia właściwego zabezpieczenia, brak historii
kredytowej i słabość ekonomiczną
z punktu widzenia standardowych
wymogów oceny zdolności kredytowej. A o finansowym sukcesie
takich przedsiębiorstw decyduje
przede wszystkim dostęp do kapitału oraz zaangażowanie ludzi je
tworzących.
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Czy podmioty ekonomii społecznej, które wykorzystają limit
przyznanych preferencyjnie
środków z projektu, a dobrze
sobie radzą, mogą liczyć na jakieś
szczególne względy przy staraniu się o komercyjne pożyczki
w BGK?
To pytanie często pada podczas
naszych spotkań z przedsiębiorstwami społecznymi. Sukcesywnie
uruchamiamy drugi obieg środków w kolejnych makroregionach,
w których wyczerpuje się pierwotna alokacja. Liczymy, że nowa perspektywa finansowa UE przyniesie
nowe możliwości dla podmiotów
ekonomii społecznej, zarówno dla
tych, które już skorzystały z pożyczki w ramach projektu, jak i pozostałych.
Dziękuję za rozmowę.

War u nki po ż y c z ki

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-miesięcznej karencji w spłacie kapitału;
˺˺ oprocentowanie na poziomie 0,5
stopy redyskonta weksli (obecnie
1,13% rocznie);

kupiło wyposażenie kuchni. Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego z Hołowna za pozyskane
z pożyczki 100 tys. zł przeprowadziło remont, termomodernizację,
i doposażenie budynku oraz budowę edukacyjnego placu zabaw
w Krainie Rumianku – prowadzonej 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 Zakłady Wyrobów Gumowych „Guma

˺˺ możliwość obniżenia oprocentowania do 0,25 stopy redyskonta
weksli (obecnie 0,56% rocznie)
w przypadku:
• spółdzielni socjalnych, który
osiągnęły przychody w ostatnim zamkniętym rocznym
okresie obrachunkowym
niższe niż 100 tys. zł,
• podmiotów ekonomii społecznej, w których na dzień składania 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 socjalnym i/lub osoby niepełno-

sprawne, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych,
• przeznaczania co najmniej
10% zysku lub nadwyżki bilansowej na działalność pożytku publicznego,
• zatrudnienia w wyniku realizacji przedsięwzięcia osoby/
osób bezrobotnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Pomorska” ze środków z pożyczki
wyposażyła warsztat mechaniczny,
a świadcząca od ponad 40 lat specjalistyczne usługi medyczne Lekarska
Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy
w Gdańsku zakupiła sprzęt medyczny, komputery, a także zmodernizowała sieć informatyczną.
System wsparcia zwrotnego
przynosi więc spodziewane korzyści, tym większe, że jak mówi dyrektor Marek Szczepański z Banku
Gospodarstwa Krajowego realizującego projekt, pożyczkodawcy radzą
sobie dobrze z wdrażaniem swoich

pomysłów i dotychczas bank nie
odnotował znaczących opóźnień
w spłatach. Z pewnością coraz więcej podmiotów ekonomii społecznej
będzie przystępowało do projektu.
Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz składania
wniosków można uzyskać na
stronie:www.bgk.pl/pes oraz www.
esfundusz.pl
Jarosław Górski

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Projekt współﬁnansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Co powinieneś wiedzieć
o zarządzaniu w spółdzielni socjalnej?

W artykule przyjrzymy się funkcjonowaniu zarządu
w spółdzielni socjalnej. Powstało na ten temat
sporo mitów, więc warto się z nimi rozprawić.

socjalnych i prawa spółdzielczego.
Łatwo się w tym pogubić.
Jeśli przyjrzymy się aspektom
biznesowym, to spółdzielnia socjalna również nie ma tutaj łatwego życia. Boryka się z problemami
typowymi dla małych firm, które
jeszcze dodatkowo spotęgowane są
jej specyfiką.

© Piotr Świderek, rysunki.me

Jeśli nie bułka z masłem, to
może praca dla sapera

To na pewno nie jest bułka
z masłem…

Przede wszystkim musisz zdawać sobie sprawę ze skali trudności. Spółdzielnie socjalne zostały
wymyślone przede wszystkim po
to, by aktywizować osoby, które – z jakichś powodów – wypadły
z rynku pracy. Tymczasem stopień

trudności zarządzania spółdzielnią
jest zwykle większy niż np. prowadzenia indywidualnej działalności
gospodarczej, przynajmniej jeśli
weźmiemy pod uwagę przepisy
prawne czy, w niektórych przypadkach, skalę działania.
W dużym uproszczeniu wygląda
to tak: spółdzielnie socjalne muszą,

podobnie jak inne podmioty gospodarcze, przestrzegaćprzepisów
regulujących prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej
(np. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, kodeksu pracy
czy kodeksu cywilnego), a oprócz
tego także ustawy o spółdzielniach

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 zarządu. Właśnie dlatego kluczowa jest
komunikacja między zarządem
a członkami spółdzielni. Zła ocena
(przez większość członków spółdzielni) pracy członka zarządu z reguły 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 (niekoniecznie musi to być inicjator).
Członek zarządu powinien mieć
autorytet i posłuch w zespole. Idealnie, jeśli taka osoba miałaby doświadczenie w zarządzaniu firmą
lub prowadzeniu działalności go-

spodarczej i zarządzaniu zespołem.
Poza tym powinna skupiać kilka
grup kompetencji. Najprościej ujmując będą to kompetencje:
˺˺ biznesowe, organizacyjne – umiejętność zrozumienia całości działań, procesów, jakie w firmie będą
się odbywać i takiego ich zorganizowania, by firma była w stanie
dostarczyć konkretną wartość dla
klientów,
˺˺ interpersonalne – związane głównie 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 zadaniami w taki sposób, że każda z nich
w zarządzie będzie robić to, w czym
czuje się mocna. Czasem trzeba odpowiednie 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 założycielskie będzie za kilka tygodni.
Proces zakładania spółdzielni socjalnej trwa z reguły na tyle długo
(zwłaszcza jeśli korzystamy z dotacji), że nie możemy sobie pozwolić
na marnowanie tego czasu. Już na
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Niezbędnik spółdzielcy
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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).

th

Ograniczę się tylko do działań związanych z początkiem działalności.
Zauważam czasem praktykę, w której lider i część założycieli przekonuje jedną z osób do tego, by została
założycielem spółdzielni. Jeśli trzeba kogoś przekonywać do założenia spółdzielni, to nie wróży to zbyt
dobrze. Zdarzają się czasem takie

ob

Najważniejsze są początki,
czyli złe praktyki
zarządzania…

Jeśli temat zarządzania spółdzielnią
socjalną Cię zainteresował, zachęcam do pobrania bezpłatnego raportu. Możesz to zrobić na stronie www.
SpoldzielniaSocjalnaWpraktyce.pl/
raport. Dowiesz się z niego m.in.:
˺˺ jakich jest 9 najważniejszych
przyczyn problemów spółdzielni socjalnych,
˺˺ nieznajomość jakich regulacji
prawnych sprawia, że ok. 50%
walnych zgromadzeń w spółdzielniach socjalnych prawdopodobnie zostało przeprowadzonych nieprawidłowo,
˺˺ jakich jest 5 fundamentów sprawnego zarządzania spółdzielnią
socjalną.
Waldemar Żbik

ar

Jasne, że to wszystko wymaga zaangażowania i wysiłku, ale minimalizując wysiłek na etapie zakładania,
w zasadzie skazujesz się na porażkę.

Co możesz zrobić dalej?

bn

Rozpoczęcie szukania klientów
po zarejestrowaniu spółdzielni lub
(tym bardziej) zakończeniu remontu to z reguły rozwiązanie najgorsze 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 zrozumienia istoty ich problemu i potrzeb,
˺˺ dotrzeć do potencjalnych klientów (np. przez w/w rozmowy
i bezpłatny fanpage na Facebooku) 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, poradniki, instrukcje rozwiązujące konkretny problem klienta
w Twojej branży, co pozwoli
pokazać, że znasz się na tym, co
robisz.

„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 podziękowanie sobie przed założeniem spółdzielni. Jeśli jest na to czas, można
poszukać kogoś innego lub założyć
spółdzielnię w mniejszym gronie
(oczywiście pięć osób – w przypadku spółdzielni socjalnej osób fizycznych – musi być).
Poza tym liderzy przymykają
czasem oko na słabe zaangażowanie przyszłych spółdzielców, bo
„przecież jeszcze nie zarabiają, więc
ciężko ich zmotywować”. Z jednej
strony można zrozumieć taką postawę, z drugiej natomiast musimy
pamiętać, że często pierwsze miesiące działalności również wymagają zaangażowania bez pensji. Co
więcej – zwykle by na tę pensję zarobić, trzeba poświęcić jeszcze więcej zaangażowania, czasu i wysiłku.
Pieniądze w spółdzielniach socjalnych nie spadają z nieba, trzeba na
nie zapracować.

o

s/

etapie przygotowań powinniśmy
dążyć do:
˺˺ wypracowania zasad współpracy
w grupie, sposobów podziału zadań i egzekwowania ustaleń,
˺˺ aktywnego szukania zleceń
i kontaktu z klientem.
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http://spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl/poradnik

Oferta dla zaawansowanych – pakiet edukacyjny
„Prawo w spółdzielni socjalnej. Niezbędnik praktyka”
(pierwszy zeszyt treningowy 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 niezbędnych w spółdzielni
m.in. przykłady realnych uchwał podjętych
w spółdzielni w typowych sprawach,
Uwaga: nakład ograniczony, pakiet wkrótce dostępny w przedsprzedaży.
http://spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl/prawo-w-spoldzielni-socjalnej-niezbednik-praktyka/

Więcej informacji na: www.SpoldzielniaSocjalnaWpraktyce.pl
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Nowe poradniki dla obecnych
i przyszłych spółdzielców
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, zatytułowanym „Jak to działa: Formalno-prawne aspekty funkcjonowania
spółdzielni socjalnej tworzonej
przez osoby prawne” autorstwa
Zbigniew Prałata, wskazano, kto
i na jakich zasadach może utworzyć taką organizację. W wydawnictwie omówiono regulacje prawne
obowiązujące w tym zakresie oraz
zaprezentowano wzory dokumentów, w tym uchwał, pełnomocnictw
i protokołów. Szczegółowo przedstawiono także procedurę rejestracji spółdzielni oraz wyjaśniono, jak
sporządzić jej statut.
Zainteresowani pozyskiwaniem
funduszy powinni natomiast przeczytać publikację „Jak zdobywać
środki na działalność spółdzielni
socjalnej w sferze pożytku publicznego” Karoliny Cyran-Juraszek.
W broszurze omówiono między innymi programy związane z dofinansowaniem: Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Fundusz Pracy,
Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych (finan-

sowanie bezzwrotne), a także fundusze pożyczkowe (finansowanie
zwrotne). Przedstawiono również,
jak wygląda wsparcie ekonomii społecznej przez jednostki samorządu
terytorialnego.
W ramach projektu wydano też
publikację „Rachunkowość spółdzielni socjalnych” Anety Englot,
w której omówiono zasady i politykę rachunkowości, prowadzenie
dokumentacji księgowej oraz zakładowego planu kont. Wydawnictwo
zawiera też porady dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych.
W broszurze „Budowanie demokracji w spółdzielniach” Michała
Sobczyka, skierowanej w szczególności do spółdzielni osób fizycznych, w której wszyscy pracownicy
posiadają status członków, omówiono definicję demokracji spółdzielczej i wskazano, dlaczego jest
ona ważna w takich podmiotach.
Przedstawiono także, jak powinno
wyglądać budowanie kultury zaangażowania w organizacji. Publikacja zawiera również omówienie instrumentów i narzędzi demokracji

spółdzielczej, w tym m.in. statutu
i walnego zgromadzenie członków,
zebrań spółdzielczych, technik prowadzenia spotkań oraz instytucji
nadzorczych i rozjemczych.
W broszurze „Marketing wartości w poszukiwaniu klientów
spółdzielni socjalnej” Szymona
Surmacza zaprezentowano podział
klientów organizacji (idealni, pozostali stali, przypadkowi, nie-klienci,
orędownicy i ambasadorzy). Autor
przedstawia w niej również mapę
empatii, która pozwala organizacji
odpowiedzieć na pytania, co powinna zawierać oferta, w jaki sposób komunikować się z klientami,
a także jak budować relacje.
Ciekawą pozycją dla osób, które
zamierzają angażować się w działalność takich podmiotów, jest
„Poradnik dla przyszłych spółdzielców” Zbigniewa Modrzewskiego,
z którego można dowiedzieć się,
jak przygotować się do założenia
nowej organizacji, sporządzić biznesplan, znaleźć odpowiedni dla
danej działalności lokal. Publikacja
zawiera także informacje dotyczące

Biblioteka Spółdzielczości Socjalnej
Michał SobczykPublikacja 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

Publikacja bezpłatna
Szymon Surmacz
ISBN
druk
pdf
epub
mobi

Publikacja bezpłatna
Zbigniew Modrzewski
ISBN
druk
pdf
epub
mobi

procedury założycielskiej, prowadzenia księgowości, czy tworzenia
zespołu spółdzielni.
Osoby zaangażowane w działalność spółdzielni powinna zainteresować również broszura „Mądrość
zespołu. Narzędzia do uwalniania
grupowego potencjału spółdzielni socjalnej” autorstwa Szymona
Surmacza, zawierająca porady dla
spółdzielców z zakresu m.in. efektywnego planowania i wdrażania
rozwiązań pomocnych w zarządzaniu taką organizacją. Jak wskazano
w publikacji, proponowane rozwiązania są darmowe lub bardzo tanie.
Należą do nich m.in. bazy wiedzy
o spółdzielni, rysowanie diagramów i rozpisywanie procesów
(„wizualizacja
myśli”), proste spoPublikacja bezpłatna
soby na planowanie działań, czy
ISBN
porządkowanie myśli przy pomocy
druk 978-83-937517-5-4
kanw ipdf
map.
978-83-937517-6-1
epub 978-83-937517-7-8
W pozycji
„13 sposobów na rozmobi działalności
978-83-937517-8-5
poczęcie
gospodarczej” Krzysztofa Kamila Zielińskiego można znaleźć informacje o tym,
jak szukać rynkowych nisz czy
o przebiegu rejestracji działalno-

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

***
Wszystkie publikacje można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej www.ozrss.pl/media-i-publikacje/publikacje-fachowe. Pod tym
adresem znajdują się również inne
wydawnictwa, w tym „Komentarz
do ustawy o spółdzielniach socjalnych”, przygotowany na zlecenie
Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki
Społecznej, oraz trzeci numer półrocznika „Ekonomia społeczna”.
Elżbieta Pawluk vel Kiryczuk

ozrss.pl/media-i-publikacje/publikacje-fachowe
Publikacja bezpłatna
Szymon Surmacz
ISBN
druk 978-83-64496-06-6
pdf 978-83-64496-07-3
epub 978-83-64496-08-0
mobi 978-83-64496-09-7

Kamil Krzysztof Zieliński

BUDOWA NI E
DEM O KRAC JI
W SPÓŁDZIELNIACH

MAR K E T IN G
WARTO Ś C I

M Ą DRO Ś Ć
Z E S PO Ł U

13 S POS OBÓW NA ROZ POCZ Ę C I E
DZ I A ŁA L NOŚ C I G OS PODA RCZ E J

w poszukiwaniu klientów
spółdzielni socjalnej

PORAD N I K D LA
PRZYSZŁYCH
SPÓŁDZI E LCÓW

narzędzia do uwalniania grupowego
potencjału spółdzielni socjalnej

Biblioteka Spółdzielczości Socjalnej
tom 4

Biblioteka Spółdzielczości Socjalnej
tom 5

Biblioteka Spółdzielczości Socjalnej
tom 6

Biblioteka Spółdzielczości Socjalnej
tom 7

Biblioteka Spółdzielczości Socjalnej
tom 8

978-83-64496-10-3
978-83-64496-11-0
978-83-64496-12-7
978-83-64496-13-4

978-83-64496-14-1
978-83-64496-15-8
978-83-64496-16-5
978-83-64496-17-2

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

…czyli nigdy nie zawadzi,
jak głupi mądremu doradzi!
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Spółdzielnie w liczbach
Podział spółdzielni socjalnych według głównych
obszarów działalności prowadzonej w latach 2012–2013
Działalność związana z zakwaterowaniem
i usługami gastronomicznymi

18,3 %

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

15,3 %

Pozostała działalność usługowa

13,7 %

Edukacja

Czy w świetle obecnie
obowiązujących
przepisów można
założyć spółdzielnię
socjalną łączącą
zarówno osoby
prawne, jak i fizyczne?
Odpowiadając na to pytanie, należy zwrócić uwagę na dwie sprawy.
Aktem prawnym rozstrzygającym wszelkie kwestie dotyczące
spółdzielni socjalnych jest ustawa
z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, Dz.U. Nr 94,
poz. 651, z późn. zm., dalej zwana
„ustawą o spółdzielniach socjalnych”.
W art. 4 ustawy o spółdzielniach socjalnych ustawodawca
rozstrzyga bez cienia wątpliwości, kto może być założycielem
spółdzielni, wskazując albo osoby fizyczne, albo osoby prawne.
Ustawa nie daje możliwości utworzenia spółdzielni socjalnej przez
obie te kategorie założycieli czyli
osoby fizyczne i prawne łącznie.
Natomiast przepisy art. 5 i 5a
ustawy o spółdzielniach socjalnych określają, kto i na jakich
warunkach może uzyskać członkostwo w już istniejącej spółdzielni socjalnej. I dopiero tutaj pojawia 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 rodzaju dołączyły do nich już po
założeniu spółdzielni socjalnej,
na co ustawa o spółdzielniach
socjalnych pozwala.
Podsumowując, nie jest zatem
możliwe utworzenie spółdzielni łącznie przez osoby fizyczne
i przez osoby prawne, ale ustawa
nie wyklucza włączenia do spółdzielni socjalnej drugiego typu
osoby już w trakcie funkcjonowania 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 własnego lub użytkowanego majątku
w cenie poniżej przyjętej w aktach
prawa miejscowego.
Już na początku warto wskazać, że w zakresie właściwości
organów gminy do stanowienia
odpowiednich aktów prawnych
pozwalających na rozporządzanie nieruchomościami gminnymi
będą występowały pewne różnice.
Podstawą do rozporządzania
mieniem gminy jest art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 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 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarowaniu nieruchomościami
(tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz.
518, z późn. zm.), nieruchomościami gminnymi zarządza wójt,
burmistrz albo prezydent miasta – w zależności od wielkości
i statusu prawnego gminy.
Jednak w ustawie o samorządzie gminnym znajdujemy pewne
zastrzeżenia. I tak przepis art. 18
pkt ust. 2 pkt 9 lit a) ustawy o samorządzie gminnym zastrzega,
że rozporządzanie nieruchomościami na okres powyżej 3 lat albo
w przypadku kolejnego, przekraczającego 3-letni okres rozporządzania 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 zarządzania mieniem komunalnym.
Tak więc w zależności od okresu wynajmu (do 3 albo powyżej
3 lat, jak również w przypadku
przedłużenia najmu) rada gminy
albo wójt (odpowiednio prezydent albo burmistrz) może podjąć
uchwałę (rada) albo zarządzenie
(wójt) w sprawie preferencyjnego 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 poszczególnych podmiotów, działanie
gminy albo wójta można uzasadnić tym, że organizacje pozarządowe muszą spełniać warunki
określone w art. 4 ust. 2 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn.
Dz.U. z 2014 r., poz. 1118, z późn.
zm.), a spółdzielnie socjalne np.
muszą przeznaczać część lub całość dochodów na wzmacnianie
potencjału spółdzielni albo realizację celów pożytku publicznego.
Taka uchwała lub zarządzenie
może oczywiście również zastrzegać, jakie lokale (na przykład niepołożone przy głównych ciągach
handlowych, położone na wyższych piętrach budynków) mogą
być przeznaczane na działalność
spółdzielni socjalnych. Gmina
bądź wójt może również odstąpić
w niektórych przypadkach od trybu przetargowego zastrzeżonego
dla innych nieruchomości we
wskazanych aktach prawa miejscowego.
Podsumowując, należy stwierdzić, że to od decyzji odpowiedniego organu gminy zależy, czy
spółdzielnie socjalne będą mogły
korzystać z zasobów gminnych na
preferencyjnych warunkach.
Barbara Godlewska-Bujok

13 %

Działalność związana
z kulturą, rozrywką i rekreacją

Budownictwo

9,2 %

8,4 %

Informacja
i komunikacja

6%

5,3 %

4,6 %

3,1 %

2,3 %

0,8 %

Przetwórstwo przemysłowe
Działalność wspierająca w zakresie usług
administrowania i działalność wspierająca
Handel hurtowy i detaliczny: naprawa
pojazdów samochodowych
Dostawa wody, gospodarowanie
ściekami i odpadami
Rolnictwo, leśnictwo,
łowiectwo i rybactwo

Główne obszary działalności pożytku
publicznego prowadzone przez spółdzielnie
socjalne w latach 2012–2013
Działalność na rzecz integracji i reintegracji
zawodowej i społecznej odób zagrożonych
wykluczeniem społecznym

34 %

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa
osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy

34 %
31 %

27,6 %

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji
narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
20,7 %
rozwoju świadomości narodowej

Działalność na rzecz osób
w wieku emerytalnym

17,2 %

Działalność wspomagająca rozwój
gospodarczy w tym rozwój
przedsiębiorczości

17,2 %

Źródło: Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na
podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za
okres 2012–2013, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2014,
s. 64, 69.
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Praca a ekonomia społeczna

jest o czym rozmawiać

Największa polska konferencja branżowa – Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej – odbędzie się w tym roku w Warszawie. W dniach 23–24 października 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 dawanie pracy osobom w trudnej sytuacji, jest jednym z najważniejszych
celów przedsiębiorstw społecznych. Czy jednak na pewno wiemy
wszystko o wszystkich aspektach
pracy? Czy nie stała się ona jakąś
oczywistością, tym lasem, który zasłania nam drzewa? Dla mnie w tym
roku bardzo ważna będzie sesja
przygotowana przez Stowarzyszenie „Czas-Przestrzeń-Tożsamość”
na temat wartości w pracy przedsiębiorstwa społecznego. Z chęcią
dowiem się, czy sam fakt tworzenia
zatrudnienia i regularnej wypłaty
jest w opinii przedsiębiorców (również społecznych) wystarczająco
istotny, by na plan dalszy szły kwestie warunków tej pracy – rodzaju
umowy, wysokości wypłaty czy
wreszcie demokratycznego włączania 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 ubogimi, a zamiast emancypacji i szans
na odzyskanie wiary w siebie, daje
im raczej poczucie frustracji i upokorzenia? Być może są to pojedyncze, 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 systemowych, 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-

Nasza spółdzielcza organizacja
Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych
funkcjonuje od 2007 r. Został
powołany przez spółdzielców 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 pracowników i członków spółdzielni, inicjowanie szkolnictwa spółdzielczego;
˺˺ prowadzenie działalności instruktażowej, doradczej, wydawniczej, kulturalnej oraz społeczno-wychowawczej;
˺˺ inicjowanie i rozwijanie kooperacji między spółdzielniami oraz
współdziałanie z placówkami
naukowo-badawczymi;
˺˺ współdziałanie w doskonaleniu
samorządu spółdzielczego oraz
współpracę z samorządami gospodarczymi;
˺˺ reprezentowanie interesów zrzeszonych spółdzielni wobec organów administracji państwowej
i samorządu terytorialnego.
˺˺ przeprowadzanie lustracji spółdzielni socjalnych.
Przynależność do Związku jest dobrowolna. 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 Biuro Interwencyjne, udzielające porad
spółdzielniom z całego kraju. Pytania 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 organizuje szkolenia dla kadr spółdzielczych. 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 procesowi lustracji w zakresie:
˺˺ legalności – zgodności działań
z przepisami prawa, statutem
itd.;
˺˺ gospodarności – celowego dysponowania środkami na zasadach
rachunku ekonomicznego przy
zapewnieniu korzyści członkom
spółdzielni;

sób podchodzą do nowych wyzwań.
Nadchodzące zmiany społeczne, gospodarcze i kulturowe, które nie pozostaną bez wpływu na rynek pracy
i w ogóle na to, jak rozumiemy pracę,
to doskonały sprawdzian dla przedsiębiorstw społecznych. Ale żeby ten
sprawdzian zdać, należy zacząć planować przyszłość nie w kategoriach
jednego roku, czy nawet pięciu lat.
Przedsiębiorstwa społeczne mają
szansę już teraz stać się przedsiębiorstwami przyszłości, wyprzedzać
problemy związane ze zmianami demograficznymi i starzeniem się społeczeństwa, kurczeniem się zasobów
i przechodzeniem na gospodarkę
niskoemisyjną czy zwiększającą się
automatyzacją kolejnych sektorów
gospodarki i malejącym popytem na
nisko- (a nawet średnio-) wykwalifikowanych pracowników.
Mam nadzieję, że gdzieś podczas
konferencji pojawi się też kwestia

rzetelności – dokumentowania
czynności zgodnie ze stanem
rzeczywistym.
Lustracja to nie kontrola, ale przyjazna pomoc, pozwalająca wykryć
i naprawić usterki w funkcjonowaniu spółdzielni. Chyba lepiej, aby
dokonywali jej ludzie przygotowani,
życzliwi wobec spółdzielni socjalnych i dobrze znający ich specyfikę?
˺˺

Po trzecie: darmową
reklamę

Członkowie OZRSS otrzymują darmowe wizytówki internetowe prezentujące ich działalność. Twoja
spółdzielnia nie ma własnej strony
WWW? Nie znasz się na ich robieniu, a chcesz mieć „swoje miejsce
w Sieci?”. Dzięki wizytówce w portalu Związku Twoja spółdzielnia
będzie mogła:
˺˺ zaprezentować swoją ofertę,
˺˺ umieścić w Internecie dane kontaktowe,
˺˺ pochwalić się rekomendacjami
od klientów.
Reklamy oraz reportaże poświęcone 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-

związków zawodowych. W wielu
krajach Europy związki zawodowe ściśle współpracują z sektorem
ekonomii społecznej (poświęcony
był temu niedawno międzynarodowy projekt MESMER). W Polsce
niestety te dwa światy praktycznie
się nie widzą. Zresztą problem jest
złożony – w kraju, który był kolebką
Solidarności, obecnie odsetek pracowników należących do związków
zawodowych jest jednym z najniższych 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, zwyczajowo objęta patronatem Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej, organizowana będzie przez Fundację
Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i Centrum Rozwoju Zasobów
Ludzkich przy współpracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Honorowy patronat nad konferencją
objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.
Krzysztof Cibor

społu ds. rozwiązań systemowych
w zakresie ekonomii społecznej,
Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Krajowej Rady Spółdzielczej. Nasi reprezentanci na bieżąco
przekazują administracji publicznej
postulaty i wnioski spółdzielców
socjalnych, np. w zakresie zmian
prawa. Jeśli masz problem z administracją – nie możesz się porozumieć, np. w kwestii interpretacji
przepisów – przedstawiciel Związku
wesprze Cię w negocjacjach.

Po piąte: wymianę
doświadczeń

Od 2009 r. organizowane jest corocznie Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych. Na spotkaniach
tych wymieniamy doświadczenia
i poglądy, informujemy się nawzajem o sukcesach, porażkach i planach. Analizujemy także sytuację
naszego sektora i staramy się wypracować wspólną linię działania.
Forum jest okazją do nagrodzenia
pracowników administracji szczególnie zasłużonych dla spółdzielczości socjalnej – może należy do
nich Twój wójt, prezydent lub dyrektor OPS czy urzędu pracy?
Mamy zamiar poszerzyć tę kategorię działań o spotkania o charakterze branżowym.

Jak zatem wstąpić
do Związku?

To proste. Podczas Walnego Zgromadzenia spółdzielnia musi podjąć

uchwałę o przystąpieniu do Związku. 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 nieprzerwanie od 2005 r. W skład Zarządu
wchodzą: Cezary Miżejewski, były
wiceminister polityki społecznej,
autor ustawy o spółdzielniach socjalnych, reprezentujący spółdzielnię socjalną osób prawnych „Opoka”
w Kluczach; Marcin Juszczyk z zasłużonej dla spółdzielczości Byczyny; Aneta Englot z tarnobrzeskiej
spółdzielni „Konar”; Michał Sobczyk – młody kooperatysta z Łodzi,
oraz dr Małgorzata Ołdak z Instytutu 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 wykonana w trzech wielkopolskich
spółdzielniach socjalnych (Bliskowas.pl z Tarnowa Podgórnego,
Przystań z Krzyżownik, Ruchomości z Poznania) przez spółdzielcze-

go fotografa Konrada Wielgoszewskiego z I Szczecińskiej Spółdzielni
Doozo.
W sesji gościnnie wystąpiła blogerka modowa z Poznania Gracja
znana jako Super Size XL (http://super-size-xl.blogspot.com/) oraz blogerka społeczna Celina Chełkowska,

której hobby jest zwiedzanie spółdzielni 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 podmioty. Zarówno fotograf jak i miejsca
a także koszulki promujące akcję
(Spółdzielnia Socjalna Print2you
z Mosiny) związane były ze spółdzielniami.

15

Wszystkie zdjęcia z akcji zostały
umieszczone na stronach i portalach spółdzielczych i związanych
z ekonomią społeczną oraz stronach
i profilach blogerek, a tym samym
przyniosły oczekiwany efekt w postaci zwiększenia zainteresowania
promowanymi podmiotami.
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Wprowadzenie i redakcja naukowa
Bartłomiej Błesznowski

Znasz kogoś z regionu łódzkiego, kto kończy lub
właśnie skończył studia i zastanawia się, co dalej?

Wprowadzenie do dziejów polskiej spółdzielczości
Remigiusz Okraska

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:

Kooperatyzm,
spółdzielczość,
demokracja. Wybór pism
Wybór pism najważniejszych polskich działaczy politycznych związanych z praktycznie wszystkimi stronami sceny ideowej, na czele z Edwardem Abramowskim –
filozofem, psychologiem, wizjonerem społecznym.
Znajdziemy tu teksty dotyczące głównych założeń
i ideałów ruchu spółdzielczego w początkach XX wieku, społecznych aspektów funkcjonowania spółdzielni,
rozwoju różnorakich gałęzi spółdzielczości – robotniczej,
konsumenckiej, kredytowej czy mieszkaniowej, związków między kooperacją a socjalizmem, a także rozwoju
spółdzielczości żydowskiej.
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Książka jest dostępna w sklepie wydawcy:
www.wuw.home.pl

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

Wydawca
Ogólnopolski Związek
Rewizyjny Spółdzielni
Socjalnych
ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa
biuro@ozrss.pl
www.ozrss.pl

Gazeta wydawana jest w ramach
projektu realizowanego przez
Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych „System wzmacniania potencjału
i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie
sieci współpracy z instytucjami
rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”.
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