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wywiad z dr. hab. 
Piotrem Błędowskim

o pożyczkach dla 
spółdzielni socjalnych

o dofinansowaniach 
działań na rzecz 
seniorów i dzieci

BATALIA 
O USŁUGI 
SPOŁECZNE
Coraz częściej pojawiają się spory o ja-

kość realizowanych zadań publicz-
nych. Nie jest tajemnicą, że coraz więcej 
z nich jest zlecanych przez samorządy 
jednostkom zewnętrznym. Ponad 25% 
wydatków publicznych odbywa się na 
zasadzie przekazania zadań do realizacji 
na zewnątrz. Najczęściej stosuje się tu 
zasady Prawa zamówień publicznych 
i standardowo jedynym kryterium była 
dotychczas najniższa cena. Prowadziło 
to do coraz większych patologii. O czym 
mało kto wie, a co można znaleźć w ofi-
cjalnych sprawozdaniach, Polska nale-
ży do „rynkowego absolutu”, w którym 
w przetargach na usługi ponad 90% za-
mówień rozstrzygano wyłącznie w opar-
ciu o kryterium ceny. Tymczasem w in-
nych krajach Unii obok ceny stosuje się 
szereg dodatkowych kryteriów. Oczy-
wistością są również kryteria społeczne 
lub wymóg uwzględnienia kwestii spo-
łecznych w sposobie realizacji zamówie-
nia. Podobnie jest w przypadku zakupu 
usług poniżej progu określonego prze-
pisami o  zamówieniach publicznych. 
W wielu krajach europejskich jest czymś 
naturalnym, że dokonuje się zakupów 
z uwzględnieniem jakości oraz rodza-
ju wykonawcy, najlepiej takiego, który 
nie realizuje usługi dla zysku, ale dzia-
ła w  sferze ekonomii społecznej. Naj-
lepszym przykładem takiej kultury są 
Włochy. Polska tradycyjnie komplikuje 
rzeczywistość, tworząc procedury, które 
nawet najbardziej normalnego obywa-
tela doprowadzą do obłędu. A wszyst-
ko to po to, by nie zostać oskarżonym 
o marnotrawstwo publicznych środków. 
Jakość ma tu najmniejsze znaczenie.

Tymczasem w związku z wdrażaniem 
strategii Europa 2020 pojawił się nie-
zwykle silny polityczny impuls na rzecz 
rozwoju usług interesu ogólnego, które 
nad Wisłą nazywamy usługami użytecz-
ności publicznej, zwłaszcza w wymiarze 
społecznym i zdrowotnym. Pojawiły się 
również środki z  Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. Przewiduje się, że 
w najbliższych latach na te usługi w wo-
jewództwach zostanie przeznaczone po-
nad miliard złotych.

Dlatego nie jest obojętne, kto i jakiej 
jakości usługi będzie realizował dla spo-
łeczności lokalnych. W tej chwili rozpo-
częła się batalia o usługi społeczne. To 
nie przesada, ale stwierdzenie faktów. 
Należy pamiętać, że bez silnej interwen-
cji prawnej, organizacyjnej i politycznej 
usługi społeczne mogą być realizowa-
ne przez dowolną firmę i mieć dowolną 
jakość. Dlatego spółdzielnie socjalne 
i  organizacje pozarządowe działające 
w sferze usług społecznych muszą zmo-
bilizować się w odniesieniu do dyskusji 
o wdrażaniu Regionalnych Programów 
Operacyjnych. Muszą się również zmobi-
lizować na rzecz budowania sieci współ-
pracy realizatorów usług społecznych. 

To nie tylko kwestia zdobywania 
rynku, ale i przyszłości rozwiązań spo-
łecznych w Polsce. Niebawem zostaną 
przedstawione wytyczne ministra pra-
cy i  polityki społecznej odnośnie do 
współpracy samorządów lokalnych ze 
spółdzielniami socjalnymi w  realiza-
cji usług społecznych. Co prawda nie 
będą one miały wiążącego charakteru 
prawnego, ale będą niezwykle ważnym 
dokumentem, wskazującym samorzą-
dom, jak powinny wykorzystać poten-
cjał spółdzielczości socjalnej. Wskażą, 
jak wykorzystać to, że spółdzielnie nie 
kierują się wyłącznie potrzebą zarobku 
na utrzymanie miejsc pracy, ale również 
misją i przekonaniem, że to, co robią, jest 
działaniem na rzecz obywateli, na rzecz 
wspólnoty samorządowej.

To właściwy moment, aby budować 
sieci regionalne i branżowe, tak aby two-
rzyć nową jakość działania. To właściwy 
moment, aby powstrzymać dyktat naj-
niższych cen, a tym samym degenera-
cję oferowanych usług. Pamiętajmy, że 
dzisiejsza mobilizacja może sprawić, że 
nie tylko nasza praca, ale i nasze spo-
łeczności będą wyglądały inaczej. Nawet 
nie przypuszczacie, ile teraz zależy od 
naszej aktywności i woli.
Cezary Miżejewski
Prezes Ogólnopolskiego Związku 
Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, 
członek Spółdzielni Socjalnej „Opoka” 
w Kluczach
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W Polsce nie brakuje wykwalifikowanej kadry zdolnej do pracy 
w żłobkach, przedszkolach i salach zabaw, czyli pedagogów 
i pedagożek. Od kilku lat niektóre z nich, bo są to głównie 
kobiety, wraz z innymi osobami chcącymi pracować na rzecz 
najmłodszych, zakładają „tematyczne” spółdzielnie socjalne. 
W ten sposób tworzą miejsca do nauki, odpoczynku i kontaktów 
społecznych dla dzieci – oraz miejsca pracy dla siebie.

Spółdzielcze usługi dla malu-
chów mają głęboki sens: stano-
wią próbę odpowiedzi na prob-
lemy demograficzne naszego 
społeczeństwa. W  przedszko-
lach i żłobkach w całym kraju 
brakuje miejsc, co wpływa 
negatywnie na rozwój dzie-
ci, które muszą wychowywać 
się z  dala od grupy rówieśni-
czej, utrudnia organizację ży-
cia zawodowego ich rodziców 
i sprawia, że młodzi Polacy nie 
chcą zakładać rodzin. Becikowe 
i wydłużanie urlopów rodziciel-
skich mają z  tego punktu wi-
dzenia mniejsze znaczenie niż 
tworzenie nowych placówek 
o przystępnych opłatach. Za do-
bre przykłady mogą tutaj służyć 
trzy spółdzielnie socjalne, któ-
re nie tylko prowadzą rentow-
ną działalność na tym polu, ale 
mają na nią unikalne pomysły.

Szkoła niezależności
„Wesołe Koziołki” to kameralny 
i oryginalny żłobek w Poznaniu, 
który powstał w  2011  r. Tym, 
co go wyróżnia, jest stosowa-
na metoda nauczania wraz ze 
stojącą za nią filozofią dzieciń-
stwa oraz wizją prawidłowego 
rozwoju młodego człowieka. 
Od wczesnych chwil życia to 
wychowankowie samodziel-
nie wybierają, co chcą robić. – 
Dzieci nie mają możliwości się 
nami wyręczać – żartuje prezes 
spółdzielni „Anima” Danuta 

Przepiórska. Wychowywane 
według zasad pedagogiki Mon-
tessori, uczą się przede wszyst-
kim samodzielności: same 
przygotowują sobie śniadanie, 
sprzątają własną przestrzeń itd. 

– Jeśli dziecko nie potrafi wyko-
nać zadania, nie przychodzi-
my od razu, nie narzucamy się, 
jeśli samo nie poprosi o pomoc 

– mówi. W żłobku bez podziału 
na grupy młodsze dzieci uczą 
się, czerpiąc przykład ze star-
szych, a starsze poprzez opiekę 
nad młodszymi. – Metoda Mon-
tessori rozwija indywidualność 
dziecka. Jednocześnie jednak 
nie wzmacnia w nim skrajnego 
indywidualizmu. Zależy nam na 
rozwoju inteligencji społecznej 
wychowanków. Rodzaju inteli-

gencji, którego tak bardzo brak 
dziś ludziom – tłumaczy Prze-
piórska. 

W  „Wesołych Koziołkach” 
zabawki są dostosowane do in-
telektualnego rozwoju dziecka 
i położone w miejscach, z któ-
rych dzieciaki mogą same je 
wziąć. Maluchy mogą swobod-
nie przechodzić między salami: 
nie są zmuszane do przebywa-
nia w jednej przestrzeni przez 
wiele godzin. Wychowawca 
w takim miejscu to przewodnik, 
opiekun, a  nie klasyczny na-
uczyciel, który wskazuje jedyną 
możliwą drogę, którą należy po-
dążać. Jedna z pracownic, Pauli-
na Goclik-Leśniowska, cierpi na 
zanik mięśni, co również stano-
wi istotny aspekt wychowaw-

„Wesołe Koziołki”, Spółdzielnia Socjalna „Anima”

SPÓŁDZIELNIE
DZIECIĘCYCH UŚMIECHÓW
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czy – ma bowiem świetny kontakt 
z dziećmi, które od małego uczą się 
przy niej szacunku dla innych.

Na zapewnienie dziecku dora-
stania w tak wyjątkowym miejscu 
może sobie pozwolić nie tylko ro-
dzina z  grubym portfelem. Kosz-
ty utrzymania malucha w żłobku 
wynoszą 1000 zł miesięcznie, ale 
400 zł dopłaca Urząd Miasta. Po 
planowanym przez spółdzielczynie 
remoncie dojdzie 16 nowych miejsc, 
co sprawi, że opłata dla rodziców 
będzie mogła być niższa.

Kluczem do sukcesu „Animy” 
– paradoksalnie, bo założycielki 
spółdzielni nie znały się wcześ-
niej – był zespół, który okazał się 
grupą zdeterminowanych, odpo-
wiedzialnych i mogących na siebie 
liczyć ludzi. Przez rok pracowali bez 
wynagrodzenia, bo rozkręcić przed-
siębiorstwo, jakim jest żłobek, to 
niemałe wyzwanie. Aby zaczął na 
siebie zarabiać, musi wypracować 
odpowiednią renomę. – Musi zbudo-
wać swoją historię wyjątkowej opieki 
nad dzieckiem, tak żeby rodzic oddał 
nam swój skarb – mówi członkini ze-
społu. Dzisiaj „Wesołe Koziołki” nie 
borykają się już z żadnymi istotny-
mi problemami, a spółdzielcza for-
ma działalności, którą sobie chwalą, 
zapewnia im poczucie przynależ-
ności do dobrze rozwiniętej sieci 
wspierających się wzajemnie po-
znańskich kooperatyw.

U „cioci” jak w domu
„Bajkolandia” to oryginalny pomysł 
na usługi dla dzieci. Nie jest to kla-
syczne przedszkole ani żłobek, choć 
sprawuje również takie funkcje. 
Przede wszystkim to działająca od 
2010 r. sala zabaw, w której zabie-
gani rodzice mogą zostawić syna 
czy córkę – na chwilę, aby załatwić 
ważne sprawy, lub na cały dzień. 
Spółdzielnia zajmuje się również 
organizowaniem różnego rodzaju 
imprez dla najmłodszych. Takie-
go miejsca brakowało w Leżajsku, 
dlatego pomysł został wielokrotnie 
nagrodzony (m.in przez Prezydenta 
RP w konkursie „Sposób na sukces”, 
przez Marszałka Województwa Pod-
karpackiego czy w konkursie „Ko-
biety są przyszłością” w kategorii 

„Firma przyjazna kobietom”). – Od 
innych miejsc naszą placówkę od-
różnia jej rodzinny charakter, np. 
dzieci mówią do nas „ciociu”. Mamy 
też bardzo indywidualny kontakt 
z rodzicami. Codziennie z nimi roz-
mawiamy – mówi prezes Paulina 
Nowak. Członkowie kooperatywy 
to osoby młode; działalność sali za-
baw pomaga łączyć życie rodzinne 
z zawodowym nie tylko klientom, 
ale i samym spółdzielcom, którzy 
swoje dzieci na początku działal-
ności brali do pracy.

Ogromnym plusem „Bajkolandii” 
są niezwykle niskie ceny. Pozosta-
wienie dziecka na 7 godzin 5 razy 

w tygodniu to koszt zaledwie 300 zł 
miesięcznie. Godzina kosztuje 7 zł, 
każda kolejna – 5 zł. Ale za klucz do 
sukcesu pracownicy przedsiębior-
stwa, podobnie jak zespół „Animy”, 
uważają nie tyle ceny, ile zespół 
i spółdzielczy charakter działalności, 
który wymaga aktywnego zaanga-
żowania ze strony każdego członka. 
Tak jak w  przypadku poprzednio 
opisanego przedsięwzięcia, począt-
ki były bardzo trudne, na wszystko 
brakowało pieniędzy. Dziś jednak 
takie problemy są przeszłością, 
a spółdzielnia świetnie radzi sobie na 
rynku, zapewniając stabilne zatrud-
nienie i pełne etaty swoim członkom.

Coś dla dzieci, coś dla 
rodziców

„Wyspa Przygód” to spółdzielnia 
z  Mielca, która prowadzi salę za-
baw i  organizuje liczne imprezy 
dla dzieci, a ponadto jest wypoży-
czalnią strojów karnawałowych. 
Justyna Smoleń, jej pomysłodaw-
czyni, jako matka małego dziecka 

miała duże trudności w powrocie 
na rynek zatrudnienia po urlopie 
macierzyńskim. Stąd idea założe-
nia spółdzielni, która pozwoliłaby 
na łączenie życia zawodowego i ro-
dzinnego oraz na pracę w przyjem-
nej atmosferze wśród maluchów. 

– Chciałyśmy zabierać dzieci do pra-
cy – mówi o głównej motywacji do 
powołania firmy jej prezeska. Ro-
dzice mogą w placówce zjeść ciasto 
i  napić się kawy, obserwując lub 
czekając, aż dzieci skończą zabawę. 
Godzina w sali kosztuje 9 zł, a czas 
nieograniczony 20 zł. „Wyspę Przy-
gód” należy zatem chwalić również 
za przystępne ceny.

Zespół tworzą profesjonalne ani-
matorki uroczystości dziecięcych 

– „specjalistki od malowania dzie-
ciom uśmiechów na twarzy”, jak 
o sobie mówią – które organizują 
gry i zabawy, malują dziatwie twa-
rze, wymyślają konkursy i nagrody 
dla wszystkich. Można powiedzieć, 
że „wychodzą ze spółdzielnią na ze-
wnątrz”, bo świadczą swoje usługi 
na urodzinach i innych imprezach. 
Większość ekipy ma wykształcenie 
pedagogiczne, ale wciąż się do-
kształcają.

„Wyspa Przygód” jest często 
wskazywana przez popularyzato-
rów ekonomii społecznej jako dobry 
przykład dla innych. Ostatnie takie 
wyróżnienie to nagroda dla Najlep-
szego Przedsiębiorstwa Społeczne-
go Roku 2014 w kategorii „Pomysł 
na rozwój”. Komisja zwróciła uwagę 
na kontrast między trudnymi wa-
runkami i  niewielkimi środkami, 
którymi dysponowała spółdzielnia, 
a ostatecznym zwycięstwem. „Po-
łączenie sił to początek, pozostanie 
razem to postęp, wspólna praca to 
sukces” – brzmi dewiza spółdziel-
czyń. Dziewczyny znalazły odpo-
wiedni sposób na zaistnienie na 
lokalnym rynku. – Jest tutaj wiele 
przedszkoli. Ale sali zabaw, miejsca, 
gdzie można zostawić dziecko na go-
dzinę lub dwie, chcąc załatwić waż-
ną sprawę lub pójść do kina, nie było. 
Przedszkole to miejsce, w którym się 

dziecko zostawia, u nas można napić 
się kawy i dziecka doglądać, zostać 
razem z nim – mówi Smoleń.

Zanim weźmiesz przykład
Spółdzielnie „dziecięce” to szcze-
gólna działalność. Warto ją rozpo-
cząć, jeśli kontakt z małym człowie-
kiem jest dla nas istotną wartością, 
tym bardziej jeśli mamy wykształ-
cenie pedagogiczne. Należy jednak 
najpierw zrobić dokładne rozpozna-
nie rynku. Tego rodzaju kooperaty-
wy potrzebują ponadto czasu, aby 
zacząć na siebie zarabiać. Trzeba 
także wziąć pod uwagę, że żłobki, 
sale zabaw i przedszkola nie zawsze 
są w stanie zaoferować zatrudnienie 
w  pełnym wymiarze godzin. Nie-
kiedy są to umowy na ½ lub ¾ eta-
tu, a spółdzielcy i spółdzielczynie 
pracują dodatkowo w szkołach lub 
innych placówkach. 

Szalenie istotną kwestią są wresz-
cie przepisy, z którymi należy się 
wnikliwie zapoznać, gdyż mogą 
stanąć na drodze naszych marzeń 
o  kooperatywnym przedszkolu. 
Niektóre sale zabaw powstają w ta-
kiej właśnie formie, ponieważ ich 
założyciele nie byli w stanie przebić 
się przez gąszcz regulacji dotyczą-
cych powoływania przedszkoli.

angelina kussy

ŚWIAT SIĘ KRĘCI  
WOKÓŁ DZIECI

Na początku lutego 2015 r. blisko 
pięćdziesiąt osób ze  spółdzielni 
socjalnych działających w zakre-
sie opieki nad  dziećmi spotkało 
się w  Warszawie, by  rozmawiać 
o tym, jak organizować działalność 
przedszkoli i żłobków oraz klubi-
ków malucha. 

Uczestnicy spotkania mieli oka-
zję odwiedzić przedszkole i  dwa 
żłobki prowadzone na warszawskiej 
Białołęce przez Spółdzielnię Socjal-
ną „Nasz Domek”. Zobaczyliśmy, jak 
zorganizowane i wyposażone są te 
placówki, jakie rozwiązania w za-
kresie zagospodarowania przestrze-
ni tam zastosowano.

Placówki prowadzone przez 
spółdzielnię są dostosowane 
do  opieki nad  małymi dziećmi, 
w tym ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. Sala doświadczania 
świata zrobiła na wielu uczestni-
kach duże wrażenie. Nie chodzi tu 
tylko o jej wyposażenie, ale także 
o  informacje, że  została ona sfi-
nansowana z pożyczki udzielonej 
przez TISE.

Funkcjonowanie placówek edu-
kacyjnych od  strony formalnej 
i  prawnej omówiła Małgorzata 
Lewandowska, wiceprezes zarzą-
du  Federacji Inicjatyw Oświato-
wych (prezentacja jest dostępna pod 
adresem bit.ly/organizacja-wycho-
wania-przedszkolnego).

O  tym, jak merytorycznie pra-
cować z  dziećmi, jakie podejście 
zastosować, jak korzystać z  po-
tencjału dzieci i najbliższego oto-
czenia, by  realizować cele eduka-
cyjne i  opiekuńcze, opowiadała 
Teresa Ogrodzińska, prezeska za-
rządu  Fundacji Rozwoju Dzieci 
im. Komeńskiego, a także Dominik 
Kmita, zajmujący się w fundacji ja-
kością działalności na rzecz dzieci 
(prezentacja jest dostępna na stro-
nie bit.ly/jakosc-opieki-i-edukacji-

-malych-dzieci).
O tym, że w edukacji małych dzie-

ci coraz częściej wykorzystywane są 
narzędzia i programy multimedial-
ne, mogliśmy przekonać się słucha-
jąc prezentacji Marii Marczewskiej 
na temat innowacyjnego programu 
Tablit. Uniwersytet im. A. Mickiewi-
cza w Poznaniu przygotował mul-
timedialny program do  edukacji 
i rozwijania kreatywności oraz zdol-
ności do swobodnego wypowiada-
nia się małych dzieci. Można z niego 
korzystać bezpłatnie, potrzebny jest 
dostęp do Internetu, tablica multi-
medialna oraz  chęci nauczycieli. 
Przygotowano szereg podpowie-
dzi, instrukcji dla nauczycieli, któ-
rzy chcieliby pracować z dziećmi 
w oparciu o Tablit. Wszystkie ma-
teriały są dostępne w Sieci (tablit.
wa.amu.edu.pl). Projekt  „Tablit  – 
innowacyjny program wychowania 

przedszkolnego” finansowany jest 
w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki i Europejskiego Fun-
duszu Społecznego.

Drugiego dnia spotkanie otworzył 
Aleksander Tynelski z Departamen-
tu Jakości Edukacji Ministerstwa 
Edukacji Narodowej, który przybli-
żył zebranym informacje dotyczące 
funduszy unijnych, jakie będą już 
niedługo uruchamiane na  rzecz 
prowadzenia zajęć edukacyjnych 
dla małych dzieci.

Finansowanie usług opieki 
nad dziećmi do lat 3 w formie żłob-
ków i  innych form oraz  edukacja 
przedszkolna będą finansowane 
w ramach 16 Regionalnych Progra-
mów Operacyjnych (RPO). Każde 
województwo ma opracowany taki 
program, o  szczegółowe informa-
cje można pytać w swoim Urzędzie 
Marszałkowskim.

Spotkanie zakończyliśmy trudną 
rozmową o marketingu. Dlaczego 
trudną? Zaczęliśmy od zidentyfiko-
wania i omówienia potrzeb klien-
tów przedszkoli (wbrew pozorom 
nie są to dzieci). Okazuje się, że jest 
wiele zmiennych, czynników, któ-
re wpływają na  wybór rodziców 
co do placówki, gdzie poślą swoje 
dziecko. Tutaj nie liczy się tylko 
cena i bliskość od domu czy miejsc 
pracy rodziców. Zidentyfikowali-
śmy wspólnie blisko 20 różnych 

wymogów, jakie mogą mieć rodzi-
ce. Zastanawialiśmy się, czym tak 
naprawdę mogą wyróżniać się nasze 
placówki. Wzięliśmy pod lupę stro-
ny internetowe i opisy przedszkoli 
oraz żłobków prowadzonych przez 
spółdzielnie socjalne, które uczest-
niczyły w spotkaniu. I to był zapew-
ne jeden z ciekawszych i trudnych 
momentów spotkania. Nasi spe-
cjaliści od marketingu i promocji, 
Joanna Szymańska i Jakub Zgierski 
(znani jako Pansa), dokonali analizy 
stron WWW przedszkoli i żłobków. 
Mogliśmy wspólnie przekonać się, 
w jakim stopniu czytelne i użytecz-

ne są zamieszczane na nich infor-
macje, czy łatwo można dowiedzieć 
się z nich, jaką ofertę ma dana pla-
cówka. Wspomniany warsztat po-
zwolił z zewnątrz spojrzeć na to, co 
i jak robimy, a przede wszystkim jak 
budujemy naszą markę.

Przydatne informacje i  litera-
turę na temat kwestii formalnych 
dotyczących żłobków, przedszkoli, 
klubików malucha oraz aspektów 
merytorycznych pracy z  małymi 
dziećmi można znaleźć na naszej 
stronie: bit.ly/przydatna-literatura.

agnieszka Deja

Relacja po kolejnym spotkaniu branżowym

Plac zabaw przy przedszkolu prowadzonym  
przez Spółdzielnię Socjalną „Nasz Domek”,  
fot. O. Jarzyna, Multimedialna Spółdzielnia 

Socjalna „Fajna Sztuka” (archiwum TISE)

Przedszkole Spółdzielni Socjalnej „Nasz Domek”,  
fot. O. Jarzyna, Multimedialna Spółdzielnia 

Socjalna „Fajna Sztuka” (archiwum TISE)

„Wesołe Koziołki”

„Bajkolandia”

„Wyspa Przygód”
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Teresa Gromadzińska, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdro-
wia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu:
Spółdzielnia Socjalna „Kostrzynianka” z roku na rok rozwija się coraz 
lepiej. Eksperyment ze stworzeniem spółdzielni zajmującej się usłu-
gami opiekuńczymi sprawdził się doskonale i „Kostrzynianka” może 
być stawiana za wzór. Uważam, że warto inwestować w zakładanie 
spółdzielni socjalnych, bo tworzą one miejsca pracy dla osób bezro-
botnych i niepełnosprawnych, a ponadto pozwalają na realizowanie 
ważnych celów społecznych.
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SPRAWNY SYSTEM USŁUG OPIEKUŃCZYCH 
JEST W NASZYM INTERESIE
Z dr. hab. Piotrem Błędowskim, gerontologiem i ekonomistą  
ze Szkoły Głównej Handlowej, rozmawiamy o jakości usług opiekuńczych  
w Polsce oraz o potencjalnej roli przedsiębiorstw społecznych w ich świadczeniu.
Jesteśmy społeczeństwem 
starzejącym się. Istnieje więc 
potrzeba rozsądnej polityki se-
nioralnej oraz wysokiej jakości 
usług opiekuńczych skierowa-
nych do osób niesamodzielnych. 
Jaka politykę w tym zakresie 
prowadzi polskie państwo i czy 
jest ona wystarczająca?

 ˭ Oczywiście nie jest ona wystar-
czająca. Taki system trzeba dopiero 
stworzyć, bo obecnie po prostu go 
nie ma. Chodzi mi o takie rozwiąza-
nia, które mogłyby w sposób skoor-
dynowany prowadzić do zaspokoje-
nia potrzeb osób niesamodzielnych. 
Jest naprawdę dużo do zrobienia, bo 
każdy dotychczasowy rząd opiekę 
ze strony opiekunów rodzinnych 
traktował jako alibi do tego, żeby 
nie zajmować się kwestią usług 
opiekuńczych i polityką senioralną. 
Tymczasem rodzina nie jest w sta-
nie pełnić funkcji jedynego opie-
kuna, tym bardziej, że w polskich 
rodzinach coraz częściej więcej niż 
jedna osoba wymaga stałej opieki. 
W  naszym kraju niestety brakuje 
wykwalifikowanych opiekunów. 
Z kolei ci, którzy obecnie pracują 
w tym zawodzie, są słabo opłacani, 
choć wykonują bardzo ciężką, odpo-
wiedzialną i stresującą pracę.

Aby to się zmieniło, potrzebnych 
jest więcej pieniędzy z  budżetu 
państwa i  samorządów. Oczywi-
ście na całym świecie jest tak, że 
część kosztów opieki musi ponieść 
rodzina, ale to nie zmienia faktu, 
że aktywność państwa w tej sferze 
powinna być większa. Poza tym 
obecnie nie ma żadnego systemu 
współpracy i  dialogu pomiędzy 
ministerstwami w zakresie polity-
ki dotyczącej usług opiekuńczych.

Jakie są w takim razie główne 
kierunki, w których powinien 
działać rząd?

 ˭ Istnieją dwa główne rodzaje sy-
stemowej pomocy. Pierwszy to jest 
właśnie przeznaczanie większych 
środków z  budżetu państwa na 
usługi opiekuńcze. Drugi polega 
na wprowadzeniu obowiązkowych 
ubezpieczeń pielęgnacyjnych, z któ-
rych finansowane byłyby świad-
czenia dla osób niesamodzielnych. 
Raczej nie powinniśmy wybierać 
pomiędzy jednym a  drugim. Naj-
lepszym rozwiązaniem byłoby łą-
czenie tych dwóch form organizacji 
pomocy i finansowania świadczeń. 
Ponadto, choć uważam, że potrzeba 
nam więcej opiekunów wykwalifi-
kowanych, to jednak system usług 
opiekuńczych powinien być ukie-
runkowany na rodzinnych opieku-
nów osób niepełnosprawnych. Jest 
to rozwiązanie bardziej efektywne 
i tańsze dla społeczeństwa. Wiążę 
się ono również z większym kom-
fortem dla osób niesamodzielnych, 
które na pewno wolą być pod opieką 
członków rodziny niż osób trzecich, 
których dobrze nie znają.

Jak wypadamy tutaj na tle innych 
krajów Unii Europejskiej?

 ˭ Badania empiryczne pokazują, 
że w  Polsce sytuacja opiekunów 
rodzinnych jest bardzo zła. Nie ma 
żadnego systemu wsparcia. Świad-
czenia, z  których korzystają, nie 
wynikają z tego, że są opiekunami, 
tylko np. tego, że sami korzystają 
z pomocy społecznej.

Mamy bardzo mało czasu, żeby 
to wszystko naprawić, bo już za 10 
lat gwałtownie wzrośnie liczba osób 
starszych. W interesie społecznym 

jest więc pomaganie osobom nie-
samodzielnym, chorym i  starym. 
Jeśli tego nie zrobimy, w przyszłości 
przyjdzie nam za to zapłacić wysoką 
cenę. W Senacie jest co prawda pro-
jekt ustawy o świadczeniach opie-
kuńczych, ale jest on niepełny, bo 
dotyczy jedynie finansowania z bu-
dżetu państwa, a ponadto prace nad 
nim przeciągają się i nie wiadomo, 
czy zostanie poddany pod dyskusję 
jeszcze w bieżącej kadencji.

Niektóre gminy zlecają wyko-
nywanie usług opiekuńczych 
podmiotom zewnętrznym, m.in. 
spółdzielniom socjalnym, które 
zazwyczaj wywiązują się z tego 
bardzo dobrze. Czy inne samorzą-
dy powinny iść w tym kierunku?

 ˭ Nie jest to żadna nowość. Więk-
szość gmin już od dawna zleca takie 
usługi „na zewnątrz”. I dobrze, że 
tak się dzieje, bo tak naprawdę nie 
ma jednego, idealnego rozwiązania 
w zakresie usług opiekuńczych, za 
które odpowiedzialne są samorządy. 
Ponadto im większa konkurencja, 
tym lepiej dla jakości tych usług. 
Od razu jednak muszę zaznaczyć, 
że przedmiotem konkurencji musi 
być jakość, a nie cena. Przy przetar-
gach i zamówieniach publicznych 
musi być to koniecznie brane pod 
uwagę. Musimy pamiętać, że usłu-
gi opiekuńcze dotyczą osób najbar-
dziej bezbronnych i wykluczonych, 
więc typowa konkurencja rynkowa 
nie ma tutaj dobrego zastosowania.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Bartosz Oszczepalski
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KOOPERATYZM.PL
Zbiór tekstów źródłowych oraz innych materiałów poświęconych polskim 
tradycjom spółdzielczym, w większości niedostępnych nigdzie poza 
niskonakładowymi publikacjami, nierzadko nie wznawianymi od dziesięcioleci.

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

Izerska 
tajemnica
Każda ludzka umiejętność może 
zamienić się w sztukę, jeśli wkła-
da się w nią całe serce i talent. 
Nieważne, czy zmieniasz ka-
wałki gliny w ceramikę, roślin-
ne włókna w tkaniny, ziarno w 
chleb, drewniane deski w meble 
czy piasek w szklaną biżuterię. 
Każdej takiej `przemianie to-
warzyszy tajemnica receptury – 
przepisu Twórcy, który w swoje 
Dzieło przelewa unikalne, indy-
widualne umiejętności i wiedzę.

Nasze produkty powstają w 
warsztatach obok naszych do-
mów. Tworzymy je z surowców, 
które zawsze znajdują się pod 
ręką, dostarczane przez hojność 
izerskich ziem. Nasze wyroby 
nie są jedynie „pracą”. Są inte-
gralną częścią naszego życia, są 
zamkniętym w produkt talentem 
i energią płynącą z naszych serc 
i miejsca, w którym mieszkamy. 
To odróżnia je od „towarów”, 
których nikt nie tworzy, masowo 
produkowanych przez bezdusz-
ne maszyny i sprzedawanych w 
anonimowych supermarketach. 

Czerpiemy inspirację z natury 
i piękna Pogórza Izerskiego. Jego 
spokój i magiczna przestrzeń po-
magają nam odkrywać swój ta-
lent i odnajdywać to, co mamy w 
sobie najlepszego. To nas łączy, 
dlatego ze sobą współpracujemy, 
cenimy się nawzajem za unikal-
ne umiejętności. Współpracuje-
my z  przekonaniem, że razem 
możemy osiągnąć znacznie wię-
cej, niż każdy z nas osobno.

Pogórze Izerskie jest w naszej 
wizji różnorodne, gościnne oraz 
bogate kulturowo i gospodar-
czo. To mikroświat rządzący się 
własnymi prawami, oparty na 
życzliwości, współpracy i umie-
jętności dzielenia się oraz godze-
nia prywatnych interesów w imię 
lepszego jutra dla całego naszego 
otoczenia.

W Izerach nigdy się nie zgu-
bisz, tu możesz odnaleźć siebie.
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Najlepiej wiedzą to spółdzielcy, któ-
rzy mają już za sobą pierwsze suk-
cesy, ale też pierwsze porażki i roz-
stania. W najtrudniejszej sytuacji są 
z reguły ci, którzy zostali „wtłocze-
ni” w jeden spółdzielczy organizm 
niejako „na siłę”. Często jest to efekt 
nieprzemyślanych decyzji organi-
zacji wspierających powstawanie 
podmiotów ekonomii społecznej, 
które koncentrując się na osiąganiu 
„wskaźników projektowych” łączą 
ze sobą przypadkowych ludzi: nie-
mających wspólnych wartości ani 
zainteresowań i  niepołączonych 
żadnymi więziami, czasem wręcz 
widzących się pierwszy raz w życiu.

Znając przykłady przykrych kon-
sekwencji łączenia ludzi bez wcześ-
niejszego stworzenia fundamentów 
dla ich wspólnej pracy, zespół Fun-
dacji na rzecz Wspierania Kultur 
Alternatywnych i  Ekologicznych 
z siedzibą w Wolimierzu (woj. dolno-
śląskie) zainicjował projekt „Koope-
ratywa Izerska. Szkoła gospodarki 
lokalnej”. Jego główne założenie to 
porządne przygotowanie społecz-
nego gruntu przed zasianiem w nim 
ziaren przedsiębiorczości.

Pomysł był nietypowy, a wręcz 
ryzykowny, ponieważ projekt 
nie zakłada żadnych „twardych” 
efektów, jak powstanie nowych 
podmiotów ekonomii społecznej. 
Mimo tego przedsięwzięcie uzy-
skało dofinansowanie ze środków 
Programu Operacyjnego Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich 2013. 
Jego główną zaletą, którą docenili 

eksperci – wniosek znalazł się na 
drugim miejscu listy rankingo-
wej – jest kompleksowe podejście, 
na które składa się edukacja, pro-
mocja oraz integracja różnych grup 
mieszkańców Pogórza Izerskiego: 
artystów, rolników, przedsiębior-
ców, samorządowców i  osób wy-
kluczonych z rynku pracy. 

Na projekt składają się warsztaty 
teoretyczne, zajęcia praktyczne, im-
prezy o charakterze integracyjnym, 
integracja przez wspólną pracę spo-
łeczną oraz organizacja konferencji, 
zmierzającej do powołania formal-
nego partnerstwa międzysektoro-
wego na rzecz rozwoju przedsię-
biorczości społecznej i utworzenia 
marki lokalnej. Jednym z ważniej-
szych aspektów koncepcji wcielanej 
w życie w Izerach jest duży nacisk 
na intensywne kontakty między-
ludzkie. Równie ważne jak szko-
lenia i inne formy przekazywania 
wiedzy oraz umiejętności są spot-
kania integracyjne (festiwal mu-
zyczno-teatralny, dożynki, Dzień 
Seniora), zespołowa praca fizyczna 
w  ogrodzie czy stolarni, wyjazdy 
„w teren”, a nawet wspólne przy-
gotowywanie posiłków i spędzanie 
wolnego czasu.

To podczas imprez oraz w toku 
codziennej, intensywnej pracy 
ujawniają się wszystkie najlepsze 
i najgorsze cechy charakteru, wy-
chodzą na jaw ukryte animozje 
i zawiązują się najlepsze przyjaź-
nie. Wspólna praca pozwala wyłonić 
osoby o talentach organizacyjnych, 

tworzą się też naturalne hierarchie 
oparte na szacunku, a nie na formal-
nej pozycji, dającej czasami nieza-
służoną władzę nieodpowiednim 
jednostkom. 

W  ten sposób mniejsze i  więk-
sze grupki ludzi zaczynają tworzyć 
zgrane zespoły, wyłaniają się lide-
rzy i specjaliści. Ludzie połączeni 
wspólnym celem i  odnoszeniem 
korzyści dzięki zbiorowemu wy-
siłkowi będą gotowi do tworzenia 
bardziej sformalizowanych przed-
sięwzięć, koncentrując się na wyko-
nywaniu zadań, a nie na nieustan-
nym rozwiązywaniu konfliktów 
wewnętrznych.

Takie podejście jest niezwykle 
istotne przy tworzeniu przedsię-
biorstw społecznych, w  których 
klasyczne metody „rządzenia” 
przez właściciela czy szefa mogą 
być wypierane przez nowe zasady, 
znacznie bliższe idei kooperaty-
zmu. Zamiast zarządzania pojawia 
się koordynowanie, kontrolowanie 
zastępowane jest przez współod-
powiedzialność, zaś miejsce „kija 

i  marchewki” zajmuje wewnętrz-
na motywacja oparta o dążenie do 
mistrzostwa.

Czy te założenia uda się wcielić 
w życie? Po pół roku od rzucenia 
pomysłu Kooperatywy Izerskiej je-
steśmy dobrej myśli. Chęć do współ-
działania okazała się w  naszym 
otoczeniu dużo większa niż zakła-
daliśmy. Chcemy jeszcze w  tym 
roku stworzyć wspólną ofertę izer-
skich rolników i artystów – nie tylko 
po to, żeby skuteczniej sprzedawać 
nasze produkty i usługi, ale także by 
inspirować innych do samoorgani-
zacji i kooperacji. 

Kooperatywa Izerska po zakoń-
czeniu okresu objętego dofinanso-
waniem będzie funkcjonować jako 
organizacja samopomocowa, wspie-
rająca swoich członków w prowa-
dzeniu działalności gospodarczej. 
Ma także przyjąć rolę koordynacyj-
ną w odniesieniu do realizowanych 
przez nich działań w zakresie po-
żytku publicznego (edukacyjnych, 
kulturalnych itd.). 
Szymon Surmacz

Zanim założysz spółdzielnię
Kluczem do spółdzielczego sukcesu jest zgrany zespół, w którym wszyscy dobrze 
wiedzą, po co razem pracują i potrafią się dogadywać w dobrych i złych chwilach.

bnd Mabel Lamour, flickr.com/photos/mabeljuillet/16357844126

POD SPÓŁDZIELCZĄ OPIEKĄ 

Współpraca się opłaca

„Kostrzynianka” jest pierwszą spół-
dzielnią socjalną, która powstała na 
terenie gminy Kostrzyn w powie-
cie poznańskim. Została powołana 
w  2012  r. przez Gminę Kostrzyn 
i  Starostwo Powiatowe w  Pozna-
niu w celu aktywizacji zawodowej 
bezrobotnych. Podstawowym pro-
filem działalności spółdzielni jest 
realizacja usług opiekuńczych na 
terenie gminy. – Mamy podpisaną 
umowę z  Gminnym Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej na świadczenie tego 
typu usług. Gmina do nich dopłaca. 
Również ona określa stawki godzi-
nowe, które obowiązują klientów. 
Zależą one od dochodów osób korzy-
stających z opieki. Odwiedzamy pod-
opiecznych w domach, prowadzimy 
również Dzienny Ośrodek Wsparcia 
dla osób starszych, współfinansowa-
ny przez gminę. Realizujemy także 
zlecenia indywidualne – tłumaczy 
Małgorzata Janiak, prezes spół-
dzielni. W tej chwili spółdzielnia 
zatrudnia 9 osób na umowy o pra-
cę i 8 na umowy-zlecenia. Janiak 
podkreśla, że jest to bardzo ciężka, 
stresująca i niewdzięczna praca. – 
Zajmujemy się zazwyczaj osobami 
bardzo chorymi. Nasze opiekunki 
muszą nie tylko pielęgnować cho-
rych podopiecznych, ale również or-
ganizować im całe życie. To bardzo 
duża odpowiedzialność. Ponadto są 
to często osoby samotne, które po-
trzebują troski i życzliwego wsparcia. 
Poza tym nasze pracownice niekiedy 
muszą dojeżdżać do bardziej oddalo-
nych miejsc na terenie gminy.

Moja rozmówczyni przyznaje 
również, że rynek nie jest łatwy 
i  z  samych usług opiekuńczych 
ciężko byłoby się utrzymać. – Istnie-
je popyt na tego typu usługi, bo spo-
łeczeństwo się starzeje, ale pomimo 
dość niskich stawek mało kogo na nie 
stać. Ponadto jako przedsiębiorstwo 
zatrudniające legalnie musimy kon-
kurować na rynku z firmami, które 
obniżają koszty poprzez proponowa-
nie pracy na czarno. To z pewnością 
nie jest łatwe. Dlatego „Kostrzynian-
ka” świadczy także usługi związa-
ne z pielęgnacją terenów zielonych, 
sprzątaniem oraz czyszczeniem na-
grobków. Większość zleceń wynika 
z umów podpisanych z miejscowym 
ośrodkiem pomocy społecznej 
i z gminą; zlecenia indywidualne 
stanowią ok. 30%. Małgorzata Ja-

niak chwali sobie współpracę z sa-
morządem oraz GOPS. – Wygląda 
to naprawdę dobrze. Od początku 
było wiadomo, czego oczekuje od 
nas gmina i jakie zadania mamy re-
alizować. Tymczasem, według mojej 
wiedzy, w wielu gminach tworzy się 
spółdzielnie w  okresie wyborczym, 
bez konkretnego planu – wychodzi 
się z założenia, że „jakoś to będzie”. 
Niestety, później efekt jest marny. 
Bardzo się cieszę, że u nas było cał-
kowicie inaczej – relacjonuje.

Współpracę ze spółdzielnią po-
zytywnie ocenia także Agnieszka 
Piasecka, kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ko-
strzynie. – Naprawdę, lepiej to nie 
mogło wyglądać. Pani Małgorzata 
świetnie organizuje pracę całej spół-
dzielni. Wykonuje swoje obowiązki 
w sposób bardzo rzetelny i prawid-
łowo dobiera kadrę. Mam z  tego 
powodu dużą satysfakcję, bo od sa-
mego początku byłam entuzjastką 
idei stworzenia spółdzielni o takim 
profilu – konkluduje.

Wspólny sukces

„Razem do sukcesu” to kolejna 
spółdzielnia osób prawnych, która 
powstała na terenie województwa 
wielkopolskiego z  inicjatywy sa-
morządu. Tworzą ją dwa podmioty: 
Gmina Kramsk oraz Stowarzyszenie 
Na Rzecz Rozwoju Gminy Kramsk. 
Przedsiębiorstwo zostało zareje-
strowane w  2012  r. Stworzono je 
w ramach projektu „Wspólna praca 
nas wzbogaca”, finansowanego ze 
środków Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. Dzięki projektowi 
udało się uzyskać 100 tys. zł na 
działalność spółdzielni. Pomogła 
również gmina, która udostępniła 
jej stołówkę miejscowego gimna-
zjum. – Oferujemy dwa rodzaje usług 
opiekuńczych: podstawowe oraz 
przeznaczone dla osób z  zaburze-
niami psychicznymi. Do tych drugich 
zatrudniamy osoby ze specjalistycz-
nymi kwalifikacjami. Zajmujemy się 
również usługami gastronomicznymi 
i cateringowymi. W tej chwili przy 
usługach opiekuńczych na umowy-

-zlecenia zatrudnionych jest u nas 14 
osób. Z kolei 10 osób pracuje w kuch-
ni – tłumaczy Magdalena Politańska, 
prezes spółdzielni.

Firma współpracuje z Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 
poszerzając jego ofertę poprzez 

świadczenie usług opiekuńczych 
w  godzinach popołudniowych 
i w weekendy. Moja rozmówczyni 
zapewnia, że jest to korzystne dla 
klientów. – Procedura wygląda tak, 
że oni rozliczają się z GOPS-em we-
dług ustalonych stawek. My z kolei 
wystawiamy GOPS-owi faktury i gmi-
na nam przelewa pieniądze. Dzięki 
temu klient płaci mniej. Przedsię-
biorstwo realizuje również program 
dożywiania dzieci, którymi opieku-
je się ośrodek pomocy społecznej. 
Spółdzielcy dostarczają także po-
siłki do 12 placówek oświatowych, 
z którymi mają podpisane umowy; 
dziennie przygotowują ich ok. 400. 
Mają również wiele zleceń indywi-
dualnych, organizują imprezy oko-
licznościowe dla klientów prywat-
nych i instytucjonalnych.

– Muszę powiedzieć, że na naszym 
lokalnym rynku jest spory popyt za-
równo na usługi opiekuńcze, jak i ga-
stronomiczne. Nie musiałam nawet 
specjalnie dbać o reklamę spółdziel-
ni – mówi Politańska. Sukces przed-
siębiorstwa jest również osobistym 
sukcesem wielu osób, które były 
bezrobotne, a  dzięki spółdzielni 
znalazły zatrudnienie. Politańska 
przyznaje, że bardzo duża w  tym 
zasługa pracowników Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kramsku. – Choć wcześniej byłam 
pracownikiem socjalnym, a więc mia-
łam odpowiednie doświadczenie, to 
powiem szczerze, że na samym po-
czątku kierowały mną pewne obawy 
co do tego, czy ta inicjatywa wypali. 
Na szczęście w  początkowej fazie 
tworzenia spółdzielni otrzymaliśmy 
bardzo dużą pomoc prawną i mery-
toryczną od GOPS-u. Do tej pory na-
sza współpraca układa się naprawdę 
dobrze – twierdzi. Jednym z pomy-
słodawców powołania spółdzielni 
zajmującej się usługami opiekuń-
czymi była Agnieszka Łoś, kierow-
nik ośrodka. Tak o tym opowiada: 
Jest to efekt mojego zainteresowania 
ekonomią społeczną oraz długoletniej 
współpracy z tego typu podmiotami. 
Chciałabym, żeby stało się to po-
wszechne wśród urzędników w Polsce 
i cieszę się, że na terenie naszej gminy 
powstała pierwsza spółdzielnia, któ-
ra na dodatek dobrze prosperuje. 

Bartosz oszCzepalski

Władze samorządowe coraz częściej tworzą spółdzielnie socjalne osób 
prawnych, których jednym z głównych celów jest świadczenie usług 
opiekuńczych. Kilka tego typu inicjatyw przyjęło się z powodzeniem w 
Wielkopolsce. Spółdzielnie te nie tylko tworzą miejsca pracy, ale również 
przyczyniają się do wzrostu jakości na rynku wspomnianych usług. 

Fot. kostrzynianka.spoldzielnie.org
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przyszłym zarządem, okazało się, 
że nie za bardzo są osoby chętne 
pełnić takie funkcje  – nie ma też 
lidera, który mógłby „pociągnąć” 
całą inicjatywę. Kierownik inkuba-
tora zaproponował, bym to ja – jako 
specjalista w WISP – pełnił rolę pre-
zesa (w zarządzie jednoosobowym). 
Po kilku dniach namysłu zgodziłem 
się. Wydawało się to wówczas naj-
prostszym rozwiązaniem.

Teraz uważam, że w  pewnym 
sensie poszliśmy na łatwiznę. Ta-
kie rozwiązanie na krótką metę było 
być może dobre, jednak na dłuższą 
już się nie sprawdziło. Całość za-
rządzania i  koordynacji spoczęła 
w  jednych rękach, a  członkinie 
spółdzielni nie zdobywały wiedzy 
i  umiejętności niezbędnych do 
przejęcia mojej roli. Zaangażowanie 
spółdzielczyń w niektóre dodatko-
we zadania (np. kupno obuwia czy 
odzieży roboczej, przygotowanie 
standardów pracy sanitariuszek, 
rotacyjne dostarczanie list obecno-
ści do siedziby spółdzielni) to było 
zdecydowanie za mało, by przygo-
tować wybrane osoby do zarządza-
nia firmą.

Wniosek #6  
Komfort pracy zarządu to 
podstawowa sprawa
Zwłaszcza po zakończeniu projektu, 
w  ramach którego powstała spół-
dzielnia, znalazłem się w sytuacji, 
w której miałem zarządzać przed-
siębiorstwem de facto po godzinach. 
Trudno wówczas myśleć strategicz-
nie. Trzeba się raczej skupić na bie-
żącej działalności i rozwiązywaniu 
pojawiających się problemów. Dla-
tego uważam, że zarząd powinien 
mieć komfort pracy – zapewniony 
czas na działania, które przy nad-
miarze obowiązków mogą nieraz 
schodzić na dalszy plan, np. przy-
gotowywanie planów rozwojowych, 
propozycji ruchów o znaczeniu stra-
tegicznym.

Sukces czy porażka?
Jak więc można podsumować dzia-
łalność omawianej kooperatywy? 
Musimy pamiętać, że spółdzielnia 
to ludzie, którzy ją tworzą, a  nie 
podmiot, który trzeba utrzymywać 
za wszelką cenę. Dlatego też mimo 
powyższych kłopotów działalność 
spółdzielni oceniam pozytywnie. 
Powody są następujące:

 ˺ praca w spółdzielni dała kilkuna-
stu osobom szansę na odnalezie-
nie się na rynku zatrudnienia (np. 
dla kilku pań 45+ była to pierwsza 
praca w życiu);

 ˺ aktywność w spółdzielni dawała 
dużo satysfakcji, choć była wy-
magająca (jedna z członkiń w fil-
miku promocyjnym ujęła to tak: 

„kiedyś była praca na maszynie, 
jedna osoba i nic więcej, a tu jed-
nak jest inaczej – jest człowiek po-
trzebny drugiemu człowiekowi”);

 ˺ sanitariuszki zbierały bardzo 
dużo pozytywnych komentarzy 
ze strony personelu pielęgniar-
skiego czy dyrekcji szpitala, co 
pokazuje, że również szpital miał 
realne korzyści z tej współpracy – 
mógł zapewnić wyższą jakość 
opieki nad pacjentem;

 ˺ większość członkiń potrafiła 
odnaleźć się na rynku pracy po 
zakończeniu zaangażowania 
w spółdzielnię (niektóre w zawo-
dach związanych z pracą w spół-
dzielni, np. w ośrodku pielęgna-
cyjno-opiekuńczym czy w innym 
szpitalu);

 ˺ kilka osób pracując w spółdzielni 
zaczęło podnosić swoje kwalifi-
kacje (np. jedna z pań skończyła 
zaocznie liceum).

Błędy i niedociągnięcia pojawią 
się zawsze. Siła dobrych spółdzielni 
polega na tym, że potrafią wycią-
gać z nich wnioski. Zachęcam Cię do 
spisywania na bieżąco kluczowych 
spraw wymagających poprawy oraz, 
co najważniejsze, do konsekwen-
tnego wprowadzania w  życie sto-
sownych rozwiązań. Z większości 
powyższych problemów zdawałem 
sobie sprawę w  trakcie działania 
spółdzielni, ale niestety zakres 

działań zapobiegawczych okazał 
się niewystarczający.

I jeszcze jedno. Pamiętam, jak za-
dzwonił do mnie ktoś z działu zamó-
wień szpitala, pragnący upewnić się, 
że dotarł do nas faks o rozwiązaniu 
umowy. Ta osoba powiedziała wów-
czas: „przykro mi, do zobaczenia 
w lepszych czasach”. Życzę Ci więc 
tych „lepszych czasów”, ale pamiętaj, 
że sami musimy na nie zapracować.
walDeMar żBik
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Krótko o początkach
Pomysł był dosyć prosty. Spółdziel-
nia zrzeszała sanitariuszki szpital-
ne, które pracując bezpośrednio na 
oddziałach szpitalnych, miały od-
ciążyć pielęgniarki od wykonywa-
nia prostych czynności przy pacjen-
cie (np. toaleta chorego, podawanie 
posiłków, transport pacjentów lub 
materiału biologicznego na bada-
nia). Spółdzielnia zatrudniała sa-
nitariuszki i  współpracowała ze 
szpitalem.

Co ważne, w ramach projektu (dla 
dociekliwych: chodzi o „Wirtualny 
Inkubator Gospodarki Społecznej – 
model funkcjonowania w  sieci 
współpracy”, realizowany przez 
Stowarzyszenie Współpracy Regio-
nalnej z Katowic) byliśmy w stanie 
zorganizować odpowiednie szko-
lenie oraz sześciomiesięczny staż 
(było to jedyne bezpośrednie wspar-
cie dla spółdzielni). Po przygotowa-
niu pracownic, „Szansa i Wsparcie” 
rozpoczęła świadczenie usług na 
rzecz jednego z katowickich szpitali 
(tego samego, w którym wcześniej 
zorganizowano staż). Wszystko szło 
w miarę bezboleśnie. Szpital był na 
tyle zadowolony, że w krótkim cza-
sie uruchomiliśmy szkolenia i staż 
dla następnej grupy pań. Do grupy 
założycielek spółdzielni ze Świę-
tochłowic dołączyły więc kolejne 
osoby, z Katowic.

Jeśli interesuje Cię ten okres dzia-
łania Spółdzielni Socjalnej „Szansa 
i Wsparcie”, zapraszam do pierwsze-
go wydania Atlasu Dobrych Prak-
tyk Ekonomii Społecznej (dostępny 
na www.ekonomiaspoleczna.pl). 
Przejdźmy teraz do wniosków.

Wniosek #1  
Dostrzegaj subtelne 
sygnały ostrzegawcze
W sytuacjach kryzysowych zwykle 
jest tak, że możemy spostrzec pew-
ne sygnały ostrzegawcze. W naszym 
przypadku były one bardzo subtelne 
i na pierwszy rzut oka nieoczywiste.

Z jednej strony dyrekcja szpitala 
deklarowała zadowolenie z współ-
pracy ze spółdzielnią, mówiło się 
o  kolejnych kilkunastu osobach, 
które mogłyby po przeszkoleniu 
zasilić jej szeregi. Nie czuliśmy więc 
specjalnego zagrożenia. Z drugiej 
jednak strony, dyrektor placówki 
został odwołany ze względu na jej 
trudną sytuację finansową. Z per-

spektywy czasu widzę, że w tym 
momencie powinny zapalić się nam 
pierwsze światła ostrzegawcze. Jed-
nak nie zapaliły się, w efekcie stra-
ciliśmy pół roku, które okazało się 
kluczowe. Prawdopodobnie wystar-
czyło dokładniej rozeznać się w sy-
tuacji szpitala, by zdać sobie sprawę 
ze skali problemów. Ale po kolei…

Rozpoczęliśmy rozmowy z  no-
wym dyrektorem. Pełne zrozu-
mienie i zielone światło dla dalszej 
współpracy. Niestety, minęło kilka 
miesięcy i nastąpiła kolejna zmiana 
dyrekcji. Powód ten sam: kłopoty 
finansowe placówki. Kolejny nowy 
dyrektor nawet z nami nie rozma-
wiał. Wkrótce otrzymaliśmy wy-
powiedzenie umowy, podobnie jak 
np. wszystkie osoby zatrudnione 
na umowy cywilnoprawne. Stanę-
liśmy przed bardzo trudną sytua-
cją. Kilkanaście zatrudnionych osób 
i z dnia na dzień brak pracy. Wnio-
sek jest oczywisty.

Wniosek #2  
Jeden klient i duże 
zlecenie to proste 
rozwiązanie, ale bardzo 
ryzykowne
Na początku współpraca z jednym 
dużym klientem wydawała się do-
brym modelem – nie trzeba było np. 
na bieżąco poszukiwać zleceń. Była 
jeszcze jedna ważna korzyść: mini-
malizacja kosztów zarządzania i ko-
ordynacji. Dzięki zastosowanemu 
rozwiązaniu mogłem skupić się na 
pracy w projekcie (w zasadzie dzia-
łania w spółdzielni były dla mnie 
w  tamtym okresie dodatkowym 
zajęciem).

W  praktyce doświadczyliśmy 
jednak, że współpraca z  jednym 
zleceniodawcą to również bardzo 
duże ryzyko.

Czego zabrakło w  tej sytuacji? 
Przede wszystkim:

 ˺ prostej dywersyfikacji ryzyka (np. 
dwa szpitale; szpital plus opie-
ka domowa – nawet jeśli usługi 
w środowisku domowym byłyby 
wykonywane sporadycznie, po-
zwoliłoby to budować bazę klien-
tów, również potencjalnych, i ła-
twiej byłoby później świadczyć 
usługi na tym rynku);

 ˺ ciągłego monitoringu sytuacji 
finansowej kluczowego klienta 
(w końcu problemy takiego klien-
ta to również nasze problemy);

 ˺ ciągłego monitoringu rynku  – 
np. nie prowadziliśmy rejestru 
potencjalnych zleceniodawców 
z istotnymi informacjami (np. czy 
szpital poszukuje pielęgniarek); 
taki rejestr znacznie ułatwiłby 
poszukiwanie klientów i pozwo-
liłby na skupienie się w  pierw-
szym, kryzysowym momencie 
na tych potencjalnie najbardziej 
zainteresowanych.

Wniosek #3  
Brak zgranego zespołu 
może okazać się dużym 
problemem w najgorszym 
momencie
Spółdzielnia składała się z dwóch 
grup:

 ˺ założycielek, które pochodziły ze 
Świętochłowic,

 ˺ pań z Katowic, które przystąpiły 
do spółdzielni po mniej więcej 
roku od rozpoczęcia przez nią 
działalności.
Mimo podjętych działań (cy-

kliczne spotkania z psychologiem, 
kilka wspólnych przedsięwzięć) 
sanitariuszki ze Świętochłowic 
oraz te z  Katowic czuły się bar-
dziej związane ze swoimi grupami, 
niż z całą spółdzielnią. Nie udało 
się więc wykształcić, zwłaszcza 
w przypadku grupy z Katowic, po-

czucia współwłasności i  współ-
odpowiedzialności za losy całego 
przedsięwzięcia. Członkinie, które 
przystąpiły później, nie identyfi-
kowały się z  przedsiębiorstwem 
(sformułowania w rodzaju „nasza 
spółdzielnia” zdecydowanie częś-
ciej padały w grupie założycielek). 
Poza tym istniało w grupie poczucie, 
że członkinie założycielki są waż-
niejsze, skoro przecierały szlaki.

Wniosek #4  
Oparcie biznesu na 
klientach indywidualnych 
wymaga czasu…
Po rozwiązaniu umowy przez szpi-
tal zaczęliśmy szukać innej placów-
ki. Postanowiliśmy również wrócić 
do domowych usług opiekuńczych. 
Dlatego członkinie z Katowic, które 
były rekrutowane pod kątem pracy 
w szpitalu, postanowiły zrezygno-
wać. Poza tym bardziej opłacało im 
się zarejestrować w urzędzie pracy 
i przez kilka miesięcy mieć pewny 
zasiłek, niż w tym momencie szukać 
klientów lub po prostu czekać na za-
trudnienie w spółdzielni.

Zostaliśmy więc z grupą założy-
cielek kooperatywy. Rozpoczęliśmy 
promocję usług w środowisku do-
mowym. Równocześnie zorganizo-
waliśmy krótkie kursy przypomina-

jące podstawowe kwestie związane 
z opieką domową.

Okazało się, że dwa szpitale spo-
śród kilkudziesięciu, do których 
udaliśmy się z naszą ofertą, wyra-
ziły wstępne zainteresowanie. Było 
to jednak zainteresowanie bardziej 
przyszłościowe niż „na już”. Osta-
tecznie po kilku miesiącach stało 
się jasne, że w obecnej sytuacji pla-
cówki, które nie miały okazji do-
świadczyć korzyści ze współpracy 
z  sanitariuszkami, nie są realną 
alternatywą.

W toku kolejnych miesięcy, mimo 
że pojawiło się zainteresowanie do-
mowymi usługami opiekuńczymi, 
zaczęły wykruszać się kolejne osoby. 
Działania promocyjne przyniosły 
skutek, ale był on dość mocno od-
łożony w czasie. Dodatkowo z przy-
czyn rodzinnych zmieniłem miejsce 
zamieszkania, w związku z czym 
wrócił problem lidera, a  w  zasa-
dzie jego braku w grupie członkiń 
spółdzielni. Z tego wynika kolejny 
wniosek…

Wniosek #5  
Przygotuj się na brak 
kluczowej osoby 
w zarządzie
Gdy na etapie tworzenia spółdziel-
ni zaczęliśmy się zastanawiać nad 

Słyszałeś/-aś o tej spółdzielni? Powstała w 2007 r., w najlepszym 
okresie zatrudniała 15 osób, miała ponad 250 tys. zł rocznego 
przychodu i kilkanaście tys. zł zysku. W 2011 r., nie mogąc samodzielnie 
kontynuować działalności, połączyła się z inną spółdzielnią. 
Jak do tego doszło i jakie wnioski wynikają z jej historii?

6 WNIOSKÓW Z HISTORII SPÓŁDZIELNI 
SOCJALNEJ „SZANSA I WSPARCIE”

Fot. Waldemar Żbik

Fot. Waldemar Żbik
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NIE TYLKO DOTACJE,NIE TYLKO DOTACJE,
czyli o preferencyjnych pożyczkach  
dla spółdzielni socjalnych
Waldemar Żbik – blog www.spol-
dzielniasocjalnawpraktyce.pl: 
Jakie są podstawowe warunki, by 
skorzystać z pożyczki dla spół-
dzielni socjalnej w ramach ES 
Funduszu TISE?

 ˭ Joanna Wardzińska – wiceprezes 
Towarzystwa Inwestycji Społecz-
no-Ekonomicznych TISE SA:

Warunkiem jest przede wszyst-
kim zgłoszenie nam dobrego pomy-
słu na rozwój działalności, w szcze-
gólności projektu inwestycyjnego, 
na którego realizację spółdzielnia 
chciałaby zaciągnąć pożyczkę. Do-
brego, czyli takiego, w którym jasno 
określono, kto będzie odbiorcą to-
warów i usług, na jakim rynku dzia-
ła przedsiębiorstwo, jakie są jego 
szanse i gdzie czają się zagrożenia, 
jaka jest konkurencja etc. A  więc 
projekt, który pozwoli nam uwie-
rzyć, że przedsięwzięcie zakończy 
się sukcesem ekonomicznym i spo-
łecznym – bo ten aspekt jest dla nas 
także bardzo ważny.

Jakie wnioski można wyciągnąć 
z procesu spłaty pożyczek przez 
spółdzielnie socjalne? Czy mają 
one tutaj jakieś problemy?

 ˭ Do 31 marca br. udzieliliśmy 310 
pożyczek na kwotę 24 mln zł, z któ-
rych skorzystało 140 spółdzielni 
socjalnych. Wśród tylu pożyczko-
biorców są i tacy, którzy mają prob-
lemy z  terminową spłatą, są też 
tacy, którzy wiedzą, jak zrestruk-
turyzować swoje zobowiązania. 
Oczywiście, musimy pamiętać, że 
w  niektórych przypadkach nasza 
wspólna przygoda pożyczkowa bę-
dzie trwała jeszcze 5 lat. Jesteśmy 
ze wszystkimi w stałym kontakcie – 
dzwonimy, jeździmy, spotykamy się 
przy różnych okazjach. Elementem 
programu jest możliwość skorzysta-
nia z bezpłatnego, 30-godzinnego 
doradztwa, które może być wyko-
rzystane w dowolnym czasie – to też 
jest dobry moment, by porozmawiać 
o tym, jak im się wiedzie, czy coś 
szwankuje, coś należy poprawić.

Z przytoczonej statystyki wyni-
ka, że spółdzielnie wykorzystały ok. 
45% środków ES Funduszu. Czy to 
znaczy, że ta forma prawna domi-
nuje w polskiej przedsiębiorczości 
społecznej?

Na pewno spółdzielnie socjalne 
są najliczniejszą grupą uczestników 
ES Funduszu TISE, bo jest ich 140. 
Następne w kolejności są fundacje 
prowadzące działalność gospodar-
czą (80), stowarzyszenia prowadzą-
ce działalność gospodarczą (49), 
spółdzielnie pracy (22), spółki non 
profit (16); do tego należy doliczyć 
2 spółdzielnie inwalidów i niewi-
domych i  jedną kościelną osobę 
prawną.

Czy może Pani podać 2–3 przy-
kłady pożyczek dla spółdzielni 
socjalnych, które można nazwać 
dobrą praktyką?

 ˭ Och, mogę ich wymienić dużo 
więcej. Chrześcijańska Spółdziel-
nia Socjalna „Nasz Domek” z War-
szawy, „Rybka” z Katowic, „Opoka” 
z Kluczy, Kaletnicza Spółdzielnia 
Socjalna „Skorpions” z Piotrkowa 
Trybunalskiego, „Arte” z Bielawy… 

Te wymieniłam jednym tchem, 
a mogę dodać jeszcze wiele innych.

W  jaki sposób taka pożyczka 
przyczyniała się do rozwoju jednej 
z wymienionych spółdzielni? Jaka 
była skala np. wzrostu przychodów 
czy zatrudnienia?

Najlepiej to chyba widać na przy-
kładzie Chrześcijańskiej Spółdzielni 
Socjalnej „Nasz Domek” z Warsza-
wy. Spółdzielnia prowadziła żłobek 
i przedszkole na warszawskiej Bia-
łołęce. Pożyczka została przezna-
czona na promocję i reklamę oraz 
na budowę i wyposażenie jedynej 
w tej części stolicy specjalistycznej 
Sali Doświadczania Świata (wyko-
rzystywanej do ćwiczeń integracji 
sensorycznej). O ofercie spółdziel-
ni mogli więc dowiedzieć się nowi 
klienci, a sala, która robi niezwy-
kłe wrażenie, na pewno wpłynęła 
na dodatkowe zainteresowanie 
placówkami opiekuńczymi przed-

siębiorstwa. Dziś „Nasz Domek” 
prowadzi jeszcze jedną, już trzecią 
placówkę, żłobek o profilu muzycz-
nym, i  zatrudnia 5 dodatkowych 
osób.

ES Fundusz TISE kończy dzia-
łalność w czerwcu. Jak będzie 
wyglądał dostęp do pożyczek po 
tym okresie?

 ˭ 30 czerwca 2015 r., po 30 miesią-
cach funkcjonowania, ES Fundusz 
TISE zakończy swoją działalność. 
Być może w niektórych makroregio-
nach jego funkcjonowanie będzie 
przedłużone o 2–3 miesiące (w wy-
niku zwiększenia, zgodnie z warun-
kami przetargu, pierwotnych kwot 
przeznaczonych na finansowanie). 
Czasu jest mało, a potrzeb bardzo 
wiele, dlatego zachęcam spółdziel-
nie do szybkich działań. Widzimy to 
szczególnie teraz, gdy wbiegliśmy 
na ostatnią prostą. Wiele przedsię-

biorstw społecznych, w tym spół-
dzielni, chce „zaklepać” sobie środ-
ki – bo tych jest już bardzo niewiele. 
W przyjętym latem zeszłego roku 
przez Radę Ministrów Krajowym 
Programie Rozwoju Ekonomii Spo-
łecznej jest jasno określone, że rząd 
będzie wspierał budowę instrumen-
tów finansowych dla ekonomii spo-
łecznej. Mówi się o  pożyczkach, 
gwarancjach, funduszach ventu-
re capital. Myślę więc, że w ciągu 
najbliższego roku okaże się, jak ten 
dostęp do preferencyjnego finan-
sowania zwrotnego dla PES będzie 
wyglądał. Dziękuję za rozmowę i ży-
czę powodzenia w dalszym wspiera-
niu spółdzielni socjalnych.
Rozmowa pierwotnie ukazała się 
na blogu www.spoldzielniasocjal-
nawpraktyce.pl
Zdjęcia: Oskar Jan Jarzyna z Mul-
timedialnej Spółdzielni Socjalnej 
„Fajna Sztuka”

o ES Funduszu TISE
ES Fundusz TISE – fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii 
społecznej, którego warunki funkcjonowania określiły Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
oraz Bank Gospodarstwa Krajowego – został uruchomiony w styczniu 
2013 r. W wyniku przetargu Fundusz jest prowadzony przez Towa-
rzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA, działające na 
rynku od 1991 r. Jego głównym akcjonariuszem jest francuski bank 
spółdzielczy Crédit Coopératif. Misją TISE SA jest świadczenie usług 
finansowych, doradczych i inwestycyjnych sprzyjających rozwojowi 
inicjatyw lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju, w szczegól-
ności w obszarze ekonomii społecznej. ES Fundusz finansuje potrzeby 
spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych prowadzących 
działalność gospodarczą, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów 
i niewidomych, spółek non profit czy kościelnych osób prawnych. 
Do 31 marca 2015 r. ES Fundusz TISE udzielił 310 pożyczek na łączną 
kwotę 24 mln zł. Przedsiębiorcy społeczni uczestniczący w projekcie 
utworzyli do tej pory prawie 200 nowych miejsc pracy.

o pożyczkach  
z ES Funduszu TISE
Pożyczki, których preferencyjne oprocentowanie wynosi od 0,44 do 
0,88%, są przeznaczone na szeroko pojęty rozwój przedsiębiorstwa 
społecznego, który pomoże podmiotowi osiągnąć wzrost przycho-
dów z działalności gospodarczej lub wzrost zatrudnienia (w tym na 
zakup materialnych i niematerialnych środków obrotowych i inwe-
stycyjnych). Kwota pożyczki udzielanej na maksymalnie 5 lat może 
wynosić do 100 tys. zł. By móc korzystać z preferencyjnych środków, 
przedsiębiorstwo społeczne musi prowadzić działalność gospodarczą 
co najmniej 12 miesięcy oraz zatrudniać poniżej 50 osób.

Więcej informacji: www.tise.pl lub www.esfundusz.pl

PODSTAWOWE 
INFORMACJE

Chrześcijańska Spółdzielnia Socjalna „Nasz Domek”

Spółdzielnia Socjalna „OPOKA”

Kaletnicza Spółdzielnia Socjalna „Skorpions”
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ny, wytrzymał próbę życiową i daje 
bardzo dobre wyniki dla stron obu.

Kobiety pragnące pewną część 
swojego czasu poświęcić pracy za-
robkowej w zakresie pomocy domo-
wej, zrzeszają się i zakładają w tym 
celu specjalną spółdzielnię pracy.

W spółdzielni tej członkinie po-
winny się dobierać z jak największą 
ostrożnością. Przyjmować do swo-
jego grona tylko kobiety pewne, 
uczciwe, sumienne, porządne, pra-
cowite, niekłótliwe. Nieostrożność 
w tym względzie może całą sprawę 
popsuć.

Każda z  członkiń wypełnia 
kwestionariusz, w  którym wyno-
towuje się, jaką robotę członkini 
umie i pragnie spełniać; jak często, 
w jakiej dzielnicy miasta, w jakich 
dniach i godzinach.

Na podstawie tych kwestionariu-
szy spółdzielnia układa odpowied-
nie ogólne wykazy.

Aby ułatwiać swym członkiniom 
ich pracę zarobkową, spółdzielnia 
posiada odkurzacze i froterki elek-
tryczne, pasy używane przy myciu 
okien i podobne potrzebne przy pra-
cy przedmioty.

***
Do spółdzielni zwracają się po-
szczególne rodziny, którym po-
trzebna jest pomoc domowa w tym 
czy innym zakresie. I spółdzielnia 
pomocy tej im dostarcza, wysyłając 
do roboty swoje członkinie.

Nieraz jedna rodzina korzysta 
z pomocy kilku członkiń spółdziel-
ni. A więc – jedna członkini sprząta 
i odkurza mieszkanie, druga – go-
tuje obiady, trzecia – raz na tydzień 
myje podłogi, czwarta – przychodzi 
do prania bielizny, piąta – do mycia 
okien.

Z usług spółdzielni mogą również 
korzystać różne instytucje – biura, 
urzędy, lokale szkolne. Zwłaszcza 
instytucje społeczne i  publiczne 
powinny stać się stałymi klientami 
takiej spółdzielni.

***
Spółdzielnia za pracę każdej ze 
swych członkiń bierze odpowie-
dzialność wobec zarobkodawcy. 
Spółdzielnia też umawia się o wyso-
kość wynagrodzenia za pracę i sama 
pobiera od zarobkodawców opłaty.

A  członkinie są opłacane już 
przez spółdzielnię. Nie jest więc 
członkini służącą tych, którym 
pomaga w  pracy domowej, tylko 
przedstawicielką spółdzielni, speł-
niającą ściśle oznaczone czynności.

Rzecz prosta, że spółdzielnia po-
dejmuje się tylko takich czynności 
i na takich warunkach, jakie odpo-
wiadają jej członkiniom. Przyjmuje 
zaś na członkinie tylko te kandy-
datki, które dają całkowitą pew-
ność, że dobrze i sumiennie będą 
wywiązywać się z podejmowanych 
czynności.

Wielkie korzyści dla stron obu.
Tak zorganizowana pomoc do-

mowa jest bardzo dogodna dla stron 
obu. Toteż spółdzielnie te, gdy są 
dobrze prowadzone, mają olbrzy-
mie zapotrzebowanie na swą pracę 
i wielką ilość zgłaszających się na 
członkinie kandydatek.

***
Przy systemie tym nie ma już kło-
potów z wyszukiwaniem odpowied-

niej służącej. Wystarczy zatelefono-
wać do spółdzielni:

– „Prosimy o przysyłanie w takich 
a takich godzinach odpowiedniej 
osoby do takich a takich czynności. 
Poza tym w takich a takich odstę-
pach czasu prosimy o przysyłanie 
odpowiedniej osoby do prania. Itd.

W spółdzielni zapotrzebowanie 
zanotują i  odpowiednie kobiety 
będą przychodziły w  umówionej 
porze do umówionych czynności.

***
Zawodowa służąca czuje się w cias-
nym mieszkanku swoich zarob-
kodawców jak piąte koło u  wozu. 
Skończyła swoją pracę  – i  nie ma 
dla siebie kąta. Ona innym zawadza, 
i jej inni zawadzają.

A  przy nowym systemie  – wy-
konała pomocnica domowa swoje 
czynności – i już jej nie ma.

Ona jest wolna, i od niej są wolni.
***

Pomiędzy zawodowymi służącymi 
a  ich zarobkodawczyniami jakże 
często zdarzają się nieporozumie-
nia, nawet awantury. Każde rozsta-
nie się ze służącą na pewno nie jest 
przyjemne ani dla jednej, ani dla 
drugiej strony.

Przy nowym systemie, jeśli przy-
chodząca kobieta nie odpowiada 
wymaganiom swej zarobkodaw-
czyni lub odwrotnie, nawet mówić 
sobie o tym nie mają one potrzeby.

Wystarczy, iż niezadowolona za-
komunikuje w biurze spółdzielni, że 
prosi o inną pomocnicę do domu lub 
o inną pracę. I już ze sobą mogą się 
nawet nie zobaczyć. Bo rozrachunki 
każda ma tylko ze spółdzielnią.

***
Między zawodowymi służącymi 
zdarzają się czasami kobiety niesu-
mienne, nieuczciwe, niekiedy – na-
wet złodziejki. Ileż to niepewności, 
obaw i  ryzyka ma rodzina zarob-
kodawców, biorąc do domu osobę 
nieznajomą w charakterze służącej.

Przy naszym systemie – ryzyka 
nie ma wcale.

Kobieta przychodząca do pracy 
jest przedstawicielką spółdzielni. 
Za jej sumienność i uczciwość od-
powiada cała spółdzielnia.

A gdyby się nawet przytrafiło ja-
kieś nadużycie, co jest prawie zu-
pełnie wykluczone, spółdzielnia, 
a  więc poważna instytucja spo-
łeczna, będzie musiała wynagrodzić 
szkodę swojej klientce czy klientowi.

Spółdzielnie pomocy domowej 
mogą pięknie się rozwijać.

Spółdzielnia pomocy domowej 
może bardzo pięknie działać w każ-
dym mieście, gdzie są liczniejsze za-
stępy kobiet pracujących, zarówno 
takich, które potrzebują w swym 
mieszkaniu pomocy domowej, jak 
i tych, co tej pomocy mogą udzielać.

***
Spółdzielnia organizuje dla swych 
członkiń kursy sprzątania, gotowa-
nia itd.

Gromadzone zaś fundusze spo-
łeczne pozwalają spółdzielni na za-
kładanie kolonii wypoczynkowych 
dla członkiń i ich rodzin, na wyda-
wanie bezprocentowych pożyczek, 
nawet w razie ciężkiego położenia 
członkini – bezzwrotnych zapomóg. 
Spółdzielnia staje się stopniowo 
dla swych członkiń coraz bardziej 

pożyteczną instytucją siostrzanej 
pomocy wzajemnej.

***
Gdy spółdzielnia będzie już mia-
ła większą ilość stałych klientek, 
wówczas można będzie i trzeba bę-
dzie zrzeszyć je ze sobą i utworzyć 
z nich rodzaj spółdzielni spożyw-
ców, korzystających z  usług spół-
dzielni pracy.

A wtedy obie spółdzielnie będą 
układały się ze sobą co do wyso-
kości opłat za usługi oraz będą 
załatwiać wszelkie nieporozumie-
nia pomiędzy członkiniami jednej 
i drugiej spółdzielni.

Stanie się to z wielkim pożytkiem 
dla sprawy.

Kobiety pracujące, podajcie sobie 
ręce!

Opisany powyżej w krótkim za-
rysie spółdzielczy sposób wymiany 
usług pomiędzy dwiema kategoria-
mi kobiet pracujących, jest już wy-
próbowany przez życie w paru mia-
stach włoskich i, zdaje się, w kilku 
innych też krajach.

Czyż kobiety polskie nie powinny 
również wejść na tę drogę?

Czekamy więc inicjatywy z Wa-
szej strony!

Podajcie sobie ręce!
Wszelkich wskazówek instruk-

cyjnych oraz pomocy przy organi-
zowaniu spółdzielni pracy udziela 
Sekcja Kooperacji Pracy Polskiego 
Towarzystwa Polityki Społecznej 
(Warszawa, Nowogrodzka 21, front 
1 piętro, tel. 257–30). Wydawnictw 
z  zakresu kooperacji pracy żądać 
w  Związku Spółdz. Spożywców 
(Warszawa, Mokotów, Grażyny 13), 
jego oddziałach oraz księgarniach.

Powyższy tekst to cała broszurka, 
Wydawnictwo Sekcji Kooperacji 
Pracy Polskiego Towarzystwa Poli-
tyki Społecznej, Wydano z zasiłku 
Ministerstwa Pracy i Opieki Spo-
łecznej, Warszawa 1929. Od tamtej 
pory nie była wznawiana, ze zbiorów 
Remigiusza Okraski, poprawiono 
pisownię wedle obecnych reguł.
Tekst ukazał się wcześniej na portalu 
Lewicowo.pl.

Kobietom zarobkującym poza do-
mem niezbędna jest pomoc domowa.

Mnóstwo mamy rodzin, w  któ-
rych prócz męża zmuszona jest do 
zarobkowania poza domem również 
i  żona. Bo bardzo często mężow-
skie pobory nie wystarczają nawet 
na opędzenie najniezbędniejszych 
potrzeb zwłaszcza licznej rodziny.

Zjawisko to widzimy zarówno 
wśród inteligencji, jak i  w  sferze 
robotniczej.

Ale żona poza pracą zarobkową 
ma jeszcze mnóstwo spraw domo-
wych. Sprzątanie, gotowanie, pranie, 
cerowanie, doglądanie dzieci i nie-
zliczona ilość mniejszych i  więk-
szych czynności, pochłaniających 
sporo czasu i pracy, a wymagających 
wykonania we właściwej porze.

Czy kobieta, która spędza poza 
własnym mieszkaniem cały dzień 
roboczy, jest w  stanie podołać 
wszystkim tym zadaniom, jakie 
spadają na nią w domu?

Otóż  – przede wszystkim  – nie 
ma ona na to czasu. A w każdym 
razie absolutnie nie może spełniać 
szeregu najważniejszych czynności 
domowych we właściwej dla każdej 
z nich porze.

Poza tym tylko kobiety wyjątko-
wo silne i zdrowe mogą bez samo-
bójczego przemęczania się wykony-
wać po ciężkiej pracy zawodowej nie 
mniej wyczerpującą pracę w domu.

Dlatego też kwestia pomocy do-
mowej w rodzinach niezamożnych 
jest kwestią olbrzymiej doniosłości.

Jak u nas tę kwestię rozwiązują 
dotąd, i jak należy ją rozwiązywać 
w naszych stosunkach?

Posługiwanie się służącymi nie 
jest właściwym rozwiązaniem spra-
wy pomocy domowej w rodzinach 
niezamożnych.

W Polsce kobiety nie zdobyły się 
dotąd na właściwy sposób rozwią-
zywania kwestii pomocy domowej.

Jedyny stosowany u  nas dotąd 
sposób załatwiania tej sprawy jest 
żywcem przejęty ze stosunków 
w  świecie warstw posiadających, 
a mianowicie – sposób angażowa-
nia służących.

Sposób ten dla warstwy nieza-
możnej jest całkiem nieodpowied-
ni. I nie może w tej warstwie mieć 
szerszego zastosowania. A  gdy 
bywa stosowany, daje wyniki wy-
soce niezadowalające.

***
Szerszego zastosowania nie może 
mieć przede wszystkim dlatego, że 
uboga rodzina (inteligencka czy 
robotnicza) nawet gdy mąż i żona 
oboje zarobkują  – bardzo rzadko 
może sobie pozwolić na kosztowny 

wydatek utrzymywania w  domu 
służącej.

Do tego jeszcze dochodzi tak po-
wszechny u nas głód mieszkaniowy, 
uniemożliwiający wprost bardzo 
wielu nawet względnie dużo zara-
biającym rodzinom na trzymanie 
służącej. Nie byłoby dla niej, jako 
osoby obcej w rodzinie, odpowied-
niego kąta w ciasnym mieszkaniu. 
Wprawdzie głód mieszkaniowy 
zwalczany jest, chociaż bardzo po-

woli, przez budowę nowych domów. 
Jednak mieszkania w tych domach, 
o ile nie są przeznaczone dla zamoż-
niejszych lokatorów, mają zwykle 
kuchenki nieduże i nie uwzględnia-
ją pomieszczenia dla służącej.

Posługiwanie się pomocą słu-
żących nie jest dogodne jeszcze 
i  dlatego, iż zawodowa służąca 
ma osobliwy stosunek do rodziny 
swych zarobkodawców, i  odwrot-

nie, co zresztą znajduje całkowite 
uzasadnienie w tym położeniu, ja-
kie faktycznie zajmuje służąca przy 
rodzinie.

Stosunek ten jest wysoce niezdro-
wy i  rażąco sprzeczny z  duchem 
czasu oraz stosunkami panującymi 
w otaczającym życiu demokratycz-
nego społeczeństwa naszych czasów.

Stosunek ten pomiędzy służącą 
a  zarobkodawcami jest poniekąd 
zrozumiały w rodzinie zamożnej. 

Zresztą warunki życia w takim za-
możnym domu układają się w spo-
sób, gdzie niezdrowy charakter tego 
stosunku na ogół mniej boleśnie jest 
odczuwany, zwłaszcza przez rodzi-
nę zarobkodawców.

Natomiast w  rodzinie ubogiej 
stosunek ten jest zjawiskiem wprost 
dziwacznym. Jest w najwyższym 
stopniu przykry, a  w  przejawach 
swych niektórych wprost nieznoś-

ny dla jednej i  dla drugiej strony. 
Zazwyczaj każda z  obu stron ma 
swoje całkiem uzasadnione preten-
sje i żale. I co najgorsze – pretensje 
i żale, których nie można usunąć.

***
Stąd wspólny wniosek, że rozwią-
zania kwestii pomocy domowej 
w rodzinach niezamożnych należy 
dziś szukać w takim sposobie, któ-
ry by uwzględniał trzy następujące 
warunki:

1. Pomoc domowa powinna kosz-
tować niedrogo, a więc nie może 
to być praca osoby całkowicie 
zatrudnionej w  rodzinie zarob-
kodawców.

2. Pomoc domowa nie korzysta 
z mieszkania w rodzinie zarob-
kodawców.

3. Stosunek pomiędzy rodziną za-
robkodawców a  pomocą domo-
wą musi być z gruntu inny, niż 

dotychczasowy stosunek między 
zamożną rodziną a zatrudnioną 
przy niej służącą. Stosunek ten 
powinien być w zgodzie z demo-
kratycznym duchem czasu.
Pomocą domową mogłyby się 

trudnić kobiety potrzebujące za-
robku, lecz nie mogące wychodzić 
do całodziennej pracy poza domem.

W wielu rodzinach robotniczych, 
chociaż zarobek mężowski nie wy-
starcza na utrzymanie, żona nie 
może chodzić do fabryki ani do in-
nego całodziennego zajęcia, gdyż 
nie da się to absolutnie pogodzić 
z jej obowiązkami domowymi.

Natomiast chętnie wychodziłaby 
ona z domu dla zarobku na parę go-
dzin dziennie lub raz, dwa czy trzy 
razy w tygodniu na całodzienne od-
powiednie dla siebie zajęcie. A więc 
sprzątanie mieszkań, robienie za-
kupów na obiad, mycie podłóg czy 
okien, palenie w piecach, gotowanie 
obiadu, pranie bielizny itp.

W niejednej rodzinie ubogiej spot-
kamy starszą osobę, niezdolną już 
do cięższej pracy fizycznej, a więc do 
normalnego zarobkowania poza do-
mem, która bardzo źle się czuje mo-
ralnie, że nie wnosi nic do domu na 
opędzenie wydatków rodzinnych.

Niejedna z takich staruszek bar-
dzo chętnie by się zgodziła wycho-
dzić codziennie na parę godzin do 
nieuciążliwego, odpowiedniego dla 
siebie zajęcia zarobkowego.

A więc zakupy na targu, ugotowa-
nie obiadu, opiekowanie się dziećmi 
w czasie nieobecności matki, cero-
wanie itp.

Czemuż, jak dotąd, kobiety te nie 
szukają dla siebie pracy zarobkowej 
we wskazanym wyżej kierunku?

Otóż – po części – dlatego, że się 
nie domyślają tej drogi. Ale – prze-
de wszystkim  – dlatego, iż w  sto-
sunkach, panujących dotąd, praca 
taka, traktowana jako praca służą-
cej, a więc odbywająca się przeważ-
nie w warunkach upokarzających, 
jest wprost nie do pomyślenia dla 
kobiety z rozwiniętym poczuciem 
godności osobistej.

***
Nasuwa się przecież pytanie: czy by 
się jednak nie dało i w jaki sposób 
należałoby zorganizować wymianę 
usług pomiędzy dwiema tymi kate-
goriami kobiet pracujących?

Tak, aby jedne dawały drugim 
część swojego czasu i pracy w po-
staci pomocy domowej; drugie zaś 
w  zamian za tę usługę dawałyby 
pierwszym część swoich zarobków 
(a więc też swojego czasu i pracy) 
w charakterze wynagrodzenia za 
wyświadczoną im pomoc w domu.

Oczywiście, taka wymiana usług 
musi być zorganizowana w sposób 
zapewniający każdej ze stron moż-
liwie najwięcej pożytku i wygody, 
a wykluczający przyczyny tych nie-
zdrowych stosunków, jakie panują 
pomiędzy zawodowymi służącymi 
a rodzinami ich zarobkodawców.

Najwłaściwszym sposobem zor-
ganizowania pomocy domowej jest 
spółdzielnia pracy.

Sposobu organizowania takiej 
wymiany usług pomiędzy kobieta-
mi wynajdywać nie mamy potrze-
by. Sposób taki bowiem jest znany, 
gdzie indziej poza Polską stosowa-

PODAJMY SOBIE RĘCE  
(SPÓŁDZIELNIE POMOCY DOMOWEJ)
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Prowadzenie 
działalności 
gospodarczej przez 
spółdzielnie socjalne
Przepisy ustawy o spółdzielniach 
socjalnych1 określają zasady two-
rzenia oraz prowadzenia działal-
ności przez spółdzielnię socjalną. 
Spółdzielnie prowadzą działalność 
na podstawie ustawy, statutu, prze-
pisów ustawy Prawo spółdzielcze2 
oraz innych ustaw, regulujących 
poszczególne sfery ich działalności.

W  art. 181 ustawy Prawo spół-
dzielcze termin „przedsiębiorstwo” 
został użyty w  znaczeniu funk-
cjonalnym. Oznacza to obowią-
zek prowadzenia zorganizowanej 
działalności gospodarczej, w której 
członkowie spółdzielni uczestniczą 
osobiście. Właśnie osobisty udział 
wyróżnia działalność spółdzielni 
pracy, ale też obowiązek taki jest 
przewidziany tylko w tym jednym 
przypadku, stąd zastrzeżenie za-
warte w ustawie o spółdzielniach 
socjalnych jest konieczne.

Termin „przedsiębiorstwo” może 
oznaczać w  tym przypadku dzia-
łalność zawodową i  gospodarczą 
w dziedzinie produkcji dóbr, han-
dlu i usług, podejmowaną w celach 
zarobkowych. Może również być 
rozumiany jako zespół składników 
materialnych i  niematerialnych 
przeznaczonych do wykonywania 
określonych zadań gospodarczych. 
Jednak należy pamiętać, że spół-
dzielnia jest podmiotem, którego 
celem jest zaspokajanie intere-
sów indywidualnych, grupowych 
i  społecznych poprzez prowadze-
nie działalności gospodarczej i spo-
łecznej. Zarówno cel, jak i środki do 
jego realizacji składają się na pojęcie 
spółdzielni, co wyklucza traktowa-

nie przedsiębiorstwa prowadzonego 
przez spółdzielnię jako odrębnego 
podmiotu3.

Prowadzenie działalności w za-
kresie reintegracji zawodowej 
i społecznej nie stanowi działalno-
ści gospodarczej i  jest częścią sta-
tutowej działalności odpłatnej lub 
nieodpłatnej w rozumieniu ustawy 
o działalności pożytku publiczne-
go4. W  ramach spółdzielni socjal-
nej współistnieją dwa typy aktyw-
ności  – prowadzenie działalności 
gospodarczej, do której stosuje się 
ustawę o  swobodzie działalności 
gospodarczej5, oraz prowadzenie 
odpłatnej działalności statutowej, 
do której stosuje się ustawę o dzia-
łalności pożytku publicznego 
i  o  wolontariacie. Wydatki na tę 
działalność podlegają zwolnieniom 
podatkowym. Zgodnie z art. 17 ust. 1 
pkt 43 ustawy o podatku dochodo-
wym od osób prawnych6, dodanym 
przez art. 22 ustawy o  spółdziel-
niach socjalnych, od podatku wolne 
są dochody spółdzielni socjalnych 
wydatkowane w roku podatkowym 
na cele, o  których mowa w  art. 2 
ust. 2 ustawy o spółdzielniach so-
cjalnych, na zasadach określonych 
w tej ustawie, w części niezaliczonej 
do kosztów uzyskania przychodów. 
Działania te nie są wykonywane 
w ramach działalności gospodarczej 
prowadzonej przez spółdzielnię, 
a dochody wydatkowane na te cele 
podlegają zwolnieniu od opodatko-
wania, chyba że zostały zaliczone 
do kosztów uzyskania przychodów.

Działalność oświatowo-kultural-
na nie jest działalnością gospodar-
czą w rozumieniu przepisów ustawy 
o swobodzie działalności gospodar-
czej, może być prowadzona jako 
statutowa działalność odpłatna lub 
nieodpłatnie. Tym samym prowa-
dzenie takiej działalności na warun-

kach opisanych w ustawie powinno 
zostać określone w  statucie spół-
dzielni. Należy jednak pamiętać, że 
postanowienie takie nie ma charak-
teru obligatoryjnego, a spółdzielnia 
może prowadzić taką działalność 
pod warunkiem, że w  tym zakre-
sie zostanie podjęta decyzja spół-
dzielców. Wymaga podkreślenia, że 
ewentualny przychód z działalności 
oświatowo-kulturalnej i społecznej 
jako przychód z  działalności od-
płatnej pożytku publicznego służy 
wyłącznie prowadzeniu działal-
ności pożytku publicznego. Tym 
samym może on zostać spożytko-
wany tylko na prowadzenie dalszej 
działalności o  charakterze oświa-
towo-kulturalnym lub społecznym. 
Działalność oświatowo-kulturalną 
i  społeczną mogą prowadzić pra-
cownicy i  współpracownicy spół-
dzielni. Oznacza to, że osoba taka 
jest zatrudniona na podstawie spół-
dzielczej umowy o pracę, umowy 
o pracę lub umowy cywilnoprawnej, 
albo w ramach wolontariatu – jest 
to szansa na podjęcie zatrudnienia 
w spółdzielni.
BarBara goDlewska-Bujok
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Rządowy program „Maluch”, choć 
wciąż mało popularny, jest naja-
trakcyjniejszy jeśli chodzi o wspar-
cie placówek z usługami dla dzieci. 
Istnieje także kilka programów, 
które przewidują dofinansowanie 
podmiotów chcących utworzyć lub 
rozbudować placówkę świadczącą 
usługi dla osób starszych.

MALUCH
Z dofinansowania w ramach „Malu-
cha” korzystają spółdzielnie prag-
nące wzmocnić społeczny wymiar 
swojej działalności oraz zwięk-
szyć swój potencjał jako przedsię-
biorstwa. Program posiada cztery 
moduły: pierwszy odpowiada za 
powstawanie nowych placówek 
opieki nad dziećmi, drugi i trzeci za 
wsparcie i powiększanie już istnie-
jących, a czwarty skierowanych jest 
do uczelni lub współpracujących 
z nimi podmiotów, które prowadzą 
miejsca opieki nad najmłodszymi. 
Spółdzielnie socjalne interesować 
będzie moduł trzeci i w jego ramach 
możliwość dofinansowania działa-
nia funkcjonującej placówki. Środ-
ki można otrzymać na rozbudowę 
żłobka, przedszkola czy sali zabaw 
oraz na dofinansowanie miesięcz-
nych opłat. Na dotacji korzystają za-
tem rodzice, którym obniża się koszt 
pozostawienia pociechy w placówce 
(płacą do 400 zł miesięcznie mniej), 
przez co spółdzielnia staje się atrak-
cyjniejszym wyborem spośród kon-
kurencyjnych ośrodków. Wszystkie 
dokumenty niezbędne do złożenia 

oferty oraz więcej informacji: http://
www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-
-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-
-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/
resortowy-pogram-maluch/rok-
2015/ogloszenie-o-konkursie/.

ASOS
Charakter opieki nad osobami star-
szymi definiują i określają Założenia 
Długofalowej Polityki Senioralnej 
w Polsce na lata 2014–2020. Według 
nich środki przeznaczane na dofi-
nansowanie działań na rzecz senio-
rów mają wspierać ich w ponownym 
włączeniu się w nurt życia społecz-
ności i  w  prowadzeniu satysfak-
cjonującego oraz samodzielnego, 
nieskazanego na pomoc innych, 
życia. W politykę tę wpisuje się Rzą-
dowy Program na rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Starszych na lata 
2014–2020 (ASOS): kompleksowy 
projekt zakładający przedsięwzię-
cia na rzecz osób dojrzałych, w tym 
przede wszystkim takie, w które za-
angażowani są sami zainteresowa-
ni. Ramowe i ogólne cele programu, 
jakimi są poprawa jakości życia se-
niorów i ochrona ich prawa do god-
nej starości, wyznaczają konkretne 
działania.

Budżet programu wynosi 280 mln 
zł, a więc 40 mln na każdy rok. Pod-
mioty uprawnione do korzystania 
ze środków ASOS to obok m.in. or-
ganizacji pozarządowych i kościel-
nych także spółdzielnie socjalne. 
Przyznawanie dotacji odbywa się 
w trybie otwartego konkursu ofert. 
Szczegółowe informacje o progra-
mie w  broszurze: https://www.
mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-
-starzenie/rzadowy-program-asos/.

WIGOR
Wspomniany program rozdyspo-
nowuje środki na powstawanie 
i  wyposażanie domów seniora. 
Jednostka samorządu terytorialne-
go ma możliwość uzyskać dotację 
w wysokości 80% kosztów utworze-
nia placówki (nie więcej jednak niż 
250 tys. zł). Inne podmioty, w tym 

spółdzielnie socjalne, będą mogły 
być partnerami samorządów lub 
otrzymywać od nich zlecenia na 
stworzenie tego rodzaju ośrodków. 
Do 2020 r. Ministerstwo Pracy i Poli-
tyki Społecznej przeznaczy 370 mln 
zł na zakładanie dziennych domów 
seniora oraz wsparcie i rozbudowę 
już istniejących. W samym 2015 r. 
ma powstać ok. 100 takich miejsc. 
W istniejącej placówce z budżetu 
państwa będą refundowane w 1/3 
koszty utrzymania seniora w domu 
dziennym (nie więcej niż 200 zł 
miesięcznie). W ramach programu 
powstaną Dzienne Domy Senior-

-WIGOR oraz Kluby Senior-WIGOR 
przeznaczone dla osób w  wieku 
powyżej 60 lat i nieaktywnych za-
wodowo. Placówki będą zapewniać 
m.in usługi edukacyjne, kultural-
no-oświatowe, aktywności rucho-
wej, sportowe i terapii zajęciowej. 
Preferowane będą oferty z  gmin 
wiejskich lub miejsko-wiejskich 
o  niskich dochodach na jednego 
mieszkańca i  wysokim odsetku 
seniorów w ogólnej liczbie miesz-
kańców gminy. Wstępne czynności 
związane z  programem ruszą na 
przełomie kwietnia i maja. Wybór 
ofert nastąpi w czerwcu 2015 r.

RZĄDOWE ŚRODKI NA DZIAŁANIA 
NA RZECZ SENIORÓW I DZIECI

b r. nial bradshaw, flickr.com/photos/zionfiction/7247772100

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej stworzyło programy, które 
mają wspierać działania na rzecz seniorów oraz dzieci. Spółdzielnie 
socjalne nie muszą już liczyć jedynie na Europejski Fundusz 
Społeczny czy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 
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KATALOG SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH  
PROWADZĄCYCH LUB DEKLARUJĄCYCH PROWADZENIE  

USŁUG OPIEKUŃCZYCH I PIELĘGNACYJNYCH

DOLNOŚLĄSKIE

Spółdzielnia Socjalna  
NAD BARYCZĄ
56-210 Wąsosz, 
Pl. Wolności 17

Spółdzielnia Socjalna  
POMOCNA DŁOŃ
57-500 Bystrzyca Kłodzka, 
ul. Starobystrzycka 31

KUJAWSKO-POMORSKIE

Inowrocławska Spółdzielnia 
Socjalna
88-100 Inowrocław, 
ul. Władysława Jagiełły 7/14

Płużnicka Spółdzielnia Socjalna 
POMOCNA EKIPA
87-214 Płużnica, 
Płużnica 64

Spółdzielnia Socjalna KREATYWNI
85-006 Bydgoszcz, 
ul. Gdańska 42

Spółdzielnia Socjalna 
LUBICZANKA
87-162 Lubicz Dolny, 
ul. Toruńska 24

Spółdzielnia Socjalna NASZ DOM
85-964 Bydgoszcz, 
ul. W. Gordona 1

Spółdzielnia Socjalna PROGRES
89-500 Tuchola, 
ul. Bydgoska 7

Spółdzielnia Socjalna WSPÓLNOTA
89-115 Mrocza, 
ul. Łąkowa 7

Spółdzielnia Socjalna 
WSPÓŁPRACA
87-100 Toruń, 
ul. Przedzamcze 12

LUBELSKIE

Lubelska Spółdzielnia Socjalna 
KOZIOŁEK
20-319 Lublin, 
ul. Droga Męczenników Majdanka 26

Spółdzielnia Socjalna 
NIEDŹWIADEK w Adamowie
21-412 Adamów, 
ul. Cmentarna 93

LUBUSKIE

Wielobranżowa Spółdzielnia 
Socjalna MAGMA
66-330 Pszczew, 
ul. Stefana Batorego 3

Spółdzielnia Socjalna  
WARTO NAD WARTĄ
66-400 Gorzów Wlkp., 
ul. Szczecińska 25

ŁÓDZKIE

DOM NA ZDROWIU  
Spółdzielnia Socjalna
94-307 Łódź, 
ul. Sułkowskiego 60

Spółdzielnia Socjalna  
PROMYK NADZIEI
26-300 Opoczno, 
ul. Wyszyńskiego 2 A

Spółdzielnia Socjalna WSPARCIE
95-100 Zgierz, 
ul. Chełmska 16/18

Spółdzielnia Socjalna  
ZGIERSKA NADZIEJA
95-100 Zgierz, 
ul. Długa 29

MAŁOPOLSKIE

Spółdzielnia Socjalna BRZOZA
74-211 Brzesko, 
Brzesko 119

Spółdzielnia Socjalna  
im. JANUSZA KORCZAKA 
w Tarnowie
33-100 Tarnów, 
ul. Elektryczna 2

Spółdzielna Socjalna  
KROK DO PRZODU
32-015 Kłaj 653A

Spółdzielnia Socjalna  
POMOCNA DŁOŃ
32-540 Trzebinia, 
ul. Św. Stanisława 13/15

MAZOWIECKIE

POMOCNI Spółdzielnia Socjalna
06-400 Ciechanów, 
ul. Fabryczna 8 lub  
Batalionów Chłopskich 7A

Spółdzielnia Socjalna BLASK
08-210 Platerów, 
ul. 3 Maja 5/3

Spółdzielnia Socjalna KARIMA
08-125 Suchożebry, 
ul. A. Ogińskiej 11

Spółdzielnia Socjalna OPIEKA
09-472 Słupno, 
ul. Kościelna 1

Spółdzielnia Socjalna  
POD JEDNYM DACHEM
09-200 Sierpc, 
ul. Wojska Polskiego 28

Spółdzielnia Socjalna SOLIDNA
05-600 Grójec, 
ul. Niepodległości 7A/20

Spółdzielnia Socjlana WSPÓLNIE
96-330 Puszcza Mariańska, 
ul. Sobieskiego 1

Wielobranżowa Spółdzielnia 
Socjalna OTWARTE SERCA 
w Pionkach
96-330 Puszcza Mariańska, 
ul. Jana III Sobieskiego 1

OPOLSKIE

Spółdzielnia Socjalna PARASOL
48-300 Jędrzychów, 
ul. Słowicza 11

PODKARPACKIE

ELPIDA Spółdzielnia Socjalna
38-540 Zagórz, 
ul. Targowa 5

Innowacyjna Spółdzielnia Socjalna 
SAMI SOBIE
37-450 Stalowa Wola, 
ul. Kwiatkowskiego 9

Spółdzielnia Socjalna 
DOBRYDZIEŃ
37-550 Radymno, 
Duńkowice 76

Spółdzielnia Socjalna PIĘĆ PLUS
37-450 Stalowa Wola, 
ul. Poniatowskiego 55

Spółdzielnia Socjalna  
REVITAL-MED
35-234 Rzeszów, 
ul. Trembeckiego 11A

Spółdzielnia Socjalna SENIOR
37-700 Przemyśl, 
Wybrzeże J. Piłsudskiego 23

PODLASKIE

Podlaska Spółdzielnia Socjalna 
RAZEM
18-106 Turośń Kościelna, 
ul. Białostocka 7

Spółdzielnia Socjalna ISKRA
16-400 Suwałki, 
ul. Buczka 124C

Spółdzielnia Socjalna ŁAP SZANSĘ
18-100 Łapy, 
ul. Główna 8

POMORSKIE

Gdańska Spółdzielnia Socjalna
80-564 Gdańsk, 
ul. Solec 4

Wielobranżowa Spółdzielnia 
Socjalna PIONIER
77-100 Bytów, 
ul. Prosta 6

ŚLĄSKIE

Spółdzielnia Socjalna BATJANKI
43-370 Szczyrk, 
ul. Beskidzka 48

Spółdzielnia Socjalna GENEZA
41-902 Bytom, 
ul. Dworcowa 28/22

Spółdzielnia Socjalna  
OKO PRZYSZŁOŚCI
43-438 Brenna, 
ul. Wyzwolenia 99

Spółdzielnia Socjalna  
REHA SILESIA
44-100 Gliwice , 
ul. Dworcowa 58/VI

Spółdzielnia Socjalna SLC OPIEKA
40-326 Katowice, 
ul. Techników 5

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Wielobranżowa Spółdzielnia 
Socjalna PARASOL w Skarżysku 
Kamiennej
26-110 Skarżysko-Kamienna, 
ul. 1-go Maja 99

Wielobranżowa Spółdzielnia 
Socjalna WACHLARZ w Skarżysku 
Kamiennej
26-110 Skarżysko-Kamienna, 
ul. Sikorskiego 10

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Ornecka Spółdzielnia Socjalna 
ARKA
11-130 Orneta, 
ul. 1-go Maja 6

Spółdzielnia Socjalna  
CZYSTA POMOC
13-200 Kisiny, 
Kisiny 91

Spółdzielnia Socjalna HORYZONTY
14-200 Iława, 
ul. Chełmińska 1

Spółdzielnia Socjalna  
JESTEŚMY DLA CIEBIE
13-100 Nidzica, 
ul. Limanowskiego 1A/3

Spółdzielnia Socjalna LIDER
11-400 Kętrzyn, 
ul. Nakomiady 3A/3

Spółdzielnia Socjalna  
NOWY HORYZONT
13-300 Nowe Miasto Lubawskie / 
Mszanowo, 
ul. Piaskowa 9

Spółdzielnia Socjalna  
MAZURSKA ZAGRODA
11-731 Sorkwity, 
Kozarek Mały 3

Spółdzielnia Socjalna PROMIEŃ
12-120 Dźwierzuty, 
ul. Popowa Wola 24

Spółdzielnia Socjalna RAZEM
13-113 Janowo, 
ul. Przasnyska 14

Spółdzielnia Socjalna VIP
11-500 Giżycko, 
ul. Hetmańska 4

Spółdzielnia Socjalna ZWIASTUN
14-120 Dąbrówno, 
pl. Kościuszki 11

WIELKOPOLSKIE

Spółdzielnia Socjalna ARKA
63-800 Gostyń, 
ul. Kolejowa 24

Spółdzielnia Socjalna ATU
64-020 Czempiń, 
ul. 24 Stycznia 8

Spółdzielnia Socjalna BLIŻEJ NAS
62-095 Wojnówko, 
ul. Czereśniowa 4

Spółdzielnia Socjalna BŁONIE
63-760 Zduny, 
ul. Kolejowa 15A /2A

Spółdzielnia Socjalna DĄB
62-004 Czerwonak, 
Gdyńska 87A

Spółdzielnia Socjalna FILAR
63-900 Rawicz, 
ul. Spokojna 17

Spółdzielnia Socjalna GRYF
64-965 Okonek, 
Niepodległości 34A

Spółdzielnia Socjalna 
KOSTRZYNIANKA
62-025 Kostrzyn, 
ul. Braci Drzewieckich 1

Spółdzielnia Socjalna MONIA
60-687 Poznań, 
os. Stefana Batorego 75

Spółdzielnia Socjalna  
MULTI-FRESCH
63-900 Rawicz, 
ul. Stawowa 53

Spółdzielnia Socjalna NADZIEJA
64-500 Szamotuły, 
ul. 3 Maja 12

Spółdzielnia Socjalna  
POMAGAJMY RAZEM
60-125 Poznań, 
ul. Ściegiennego 50

Spółdzielnia Socjalna  
SERCE DLA SENIORA
60-107 Poznań, 
ul. Górnicza 2/55

Spółdzielnia Socjalna SIÓDEMKA
62-500 Konin, 
ul. Dmowskiego 26

Spółdzielnia Socjalna SŁONECZKO
64-700 Czarnków, Brzeźno, 
ul. Kwiatowa 1/12

Spółdzielnia Socjalna SZANSA
63-600 Kępno, 
ul. ks. P. Wawrzyniaka 13/19

Spółdzielnia Socjalna  
WŁAŚNIE MY
60-687 Poznań, 
os. Stefana Batorego 75

ZIELONA KŁODA  
Spółdzielnia Socjalna
64-130 Kłoda, 
Kłoda 97

Spółdzielnia Socjalna VIVO
63-720 Koźmin Wielkopolski, 
ul. Borecka 25A

ZACHODNIOPOMORSKIE

Białogardzka Spółdzielnia Socjalna 
FENIKS
78-200 Białogard , 
ul. Staromiejska 29, II p, pokój 4

Spółdzielnia Socjalna POMOCNI
74-200 Pyrzyce , 
ul. Kilińskiego 12

Spółdzielnia Socjalna TRATWA
76-032 Mielno, 
Pionierów 10/3

Spółdzielnia Socjalna  
ZIELONE DRZWI
72-300 Gryfice, 
ul. Wałowa 21B

Problemy o charakterze zewnętrznym,  
jakie w latach 2012–2013 napotykały spółdzielnie socjalne

brak zrozumienia dla problemów spółdzielczości socjalnej  
i brak zainteresowania ze strony władz lokalnych

trudności w pozyskiwaniu zleceń na rynku komercyjnym  
lub zadań zleconych przez administrację publiczną

skomplikowane rozwiązania prawne  
utrudniające funkcjonownaie spółdzielni

problemy w pozyskiwaniu klientów 

duża konkurencja na rynku 

przeszkody w zdobyciu środków finansowych głównie  
w formie grantów i dotacji np. FP, EFS, PROW

problemy z pozyskaniem zwrotnych instrumentów finansowych 
m.in. długoterminowych pożyczek, poręczneń lub gwarancji

ograniczony dostęp do organizacji  
wspierających spółdzielczość socjalną

nie wystepowały problemy zewnętrzne

54

48,6

43,2

43,2

23

23

10,8

10,8

     2,7 

Problemy o charakterze wewnętrznym,  
jakie w latach 2012–2013 napotykały spółdzielnie socjalne

nierównomierna aktywność członków spółdzielni 

problemy w relacjach interpersonalnych 

kłopoty lokalowe 

brak wiedzy o dostepnych ułatwieniach, z których  
skorzystać mogą spółdzielnie socjalne

kłopoty z organizacją pracy, zarządzaniem czasem pracy 

trudności w wyważeniu relacji pomiędzy misją społeczną  
a chęcią osiągnięcia efektywności gospodarczej

problemy z utrzymaniem jakości usług/produktów 

nieskuteczność lidera spółdzielni 

brak w zespole odpowiednich kompetencji  
w zakresie rozwiązywania konfliktów

brak umiejętności w zakresie wykorzystania  
ułatwień dla spółdzielni socjalnych

brak faktycznego lidera spółdzielni 

nie wystepowały problemy wewnetrzne

64,9

36,5

25,7

23

18,9

18,9

14,9

8,1

8,1

6,7

5,4

12,2 

Dane nie sumują się do 100%, ponieważ spółdzielnie socjalne mogły wskazać więcej niż jedną odpowiedź. Wielkość próby, n=132.  
Źródło: Opracowanie własne Departament Pożytku Publicznego w MPiPS za: Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych  
działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2012–2013 r., Warszawa 2015.

Dane nie sumują się do 100%, ponieważ spółdzielnie socjalne mogły wskazać więcej niż jedną odpowiedź. Wielkość próby, n=132.  
Źródło: Opracowanie własne Departament Pożytku Publicznego w MPiPS za: Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych  
działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2012–2013 r., Warszawa 2015.
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WYDAWCA
Ogólnopolski Związek 
Rewizyjny Spółdzielni 
Socjalnych
ul. Jasna 1, 00–013 Warszawa 
biuro@ozrss.pl
www.ozrss.pl

PRZYGOTOWAŁ  
ZESPÓŁ
Michał Juszczak
Michał Sobczyk
Piotr Świderek 
Magdalena Warszawa

SKŁAD
Magdalena Warszawa

NAKŁAD
10 000 ezgemplarzy

GAZETA BEZPŁATNA

Jeżeli nie zaznaczono 
inaczej, wszystkie 
artykuły są 
dostępne na licencji 
Creative Commons 
b n a 3.0 Polska

Gazeta wydawana jest w ramach 
projektu realizowanego przez 
Ogólnopolski Związek Rewizyj-
ny Spółdzielni Socjalnych „Sy-
stem wzmacniania potencjału 
i kompetencji sektora spółdziel-
czości socjalnej oraz stworzenie 
sieci współpracy z instytucjami 
rynku pracy oraz pomocy i inte-
gracji społecznej”.

DRUK
Kooperatywa.org
ul. Piotrkowska 5
90–406 Łódź
tel. 42 630 22 18
biuro@kooperatywa.org

BiznesSpoleczny.pl
facebook.com/BiznesSpoleczny

PATRONAT
Departament Pożytku 
Publicznego (MPiPS)

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

C e n t r u m  R o z w o j u  Z a s o b ó w  L u d z k i c h

L o g o  w  w e r s j i  C M Y K

C M Y K  C : 1 0 0  M : 2 5  Y : 0  K : 0

C M Y K  C : 2 5  M : 1 0 0  Y : 1 0 0  K : 0

C M Y K  C : 0  M : 0  Y : 0  K : 1 0 0

OZRSS zrzesza 
spółdzielnie socjalne, 
mając na celu:

 ˺ wspieranie rozwoju i wzmacnia-
nie sektora spółdzielczości socjal-
nej w kraju

 ˺ rzecznictwo i  reprezentowanie 
interesów zrzeszonych spółdziel-
ni wobec administracji państwo-
wej i samorządowej

 ˺ inicjowanie i rozwijanie koopera-
cji między spółdzielniami, w tym 
wymianę doświadczeń.

Przynależność do Ogólnopolskiego 
Związku Rewizyjnego Spółdzielni 
Socjalnych jest dobrowolna. Jednak 
trzeba pamiętać, że osobno wiele 
nie zdziałamy!

Co oferuje Związek:

 doradztwo i szkolenia

Od 2012  r. istnieje Spółdzielcze 
Biuro Interwencyjne udzielające 
porad spółdzielniom z całego kra-
ju. Pytania można zgłaszać przez 
formularz on-line na stronie: www.
ozrss.pl (należy kliknąć w baner: SBI 
Spółdzielcze Biuro Interwencyjne).

Porad i informacji udziela praw-
niczka: dr Barbara Godlewska-Bu-
jok, współautorka komentarza do 
ustawy o spółdzielniach socjalnych. 
Odpowiedzi udzielane są w ciągu 
siedmiu dni.

Ponadto Związek regularnie or-
ganizuje szkolenia dla spółdzielców 
i pracowników spółdzielni. Zdoby-

wa środki publiczne na działalność 
szkoleniową, dzięki czemu spół-
dzielnie członkowskie mogą mieć 
refundowaną znaczną część kosz-
tów uczestnictwa.

 przyjazna lustracja

Raz na trzy lata każda spółdzielnia 
socjalna musi obowiązkowo poddać 
się procesowi 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 

przyjazna pomoc, która pozwala 
wykryć i naprawić usterki w funk-
cjonowaniu spółdzielni. Uznajemy, 
że o wiele lepiej jest gdy robią to lu-
dzie przygotowani i życzliwi wobec 
spółdzielni socjalnych oraz dobrze 
znający ich specyfikę.

 darmowa reklama

Członkowie OZRSS mogą skorzystać 
z darmowej wizytówki internetowej 
prezentującej ich działalność. Dzię-
ki wizytówce w  portalu Związku 
spółdzielnia może:

 ˺ zaprezentować swoją ofertę
 ˺ umieścić dane kontaktowe
 ˺ pochwalić się rekomendacjami 
od klientów.

Reklamy i  reportaże, wywiady 
ze spółdzielniami członkowskimi 
zamieszczamy także w wydawanej 
przez OZRSS gazecie „JAK” (nakład: 
10 tys. egzemplarzy). Gazeta dociera 
nie tylko do spółdzielców, ale także 
do ich otoczenia: ośrodków wspar-
cia ekonomii społecznej, przedsta-
wicieli administracji centralnej oraz 
szczebla samorządowego.

  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 postulaty i wnioski spół-
dzielców socjalnych, np. w zakresie 
zmian prawa, biorą udział w kon-
sultacjach społecznych – zgłaszają 
uwagi i propozycje zmian w prawie. 
Pomagamy także zdobyć interpreta-
cje i stanowiska w sprawach waż-
nych dla spółdzielni. 

 wymiana doświadczeń

Od 2009 r. organizujemy rokrocz-
nie Ogólnopolskie Forum Spół-
dzielni Socjalnych – wymieniamy 
doświadczenia i  poglądy, infor-
mujemy się nawzajem o sukcesach, 
porażkach i planach. Analizujemy 
także sytuację naszego sektora 
i  staramy się wypracować wspól-

ną linię działania. Forum jest oka-
zją do nagrodzenia pracowników 
administracji szczególnie zasłu-
żonych dla spółdzielczości socjal-
nej  – może należy do nich Twój 
wójt, prezydent, dyrektor OPS czy 
urzędu pracy?

W  2014  r. rozpoczęliśmy także 
organizację spotkań branżowych 
spółdzielni, które mają na celu wy-
mianę doświadczeń, ale także za-
cieśnienie współpracy oraz rozwój 
spółdzielni działających w różnych 
branżach (np. gastronomicznej, 
opieki nad dziećmi, usług opie-
kuńczych, działań promocyjnych 
i reklamowych).

Jak wstąpić do Związku

Spółdzielnia powinna podjąć 
podczas Walnego Zgromadzenia 
uchwałę o przystąpieniu do Związ-
ku. Następnie wraz z wypełnioną 
deklaracją członkowską należy ją 
przesłać na adres OZRSS. 

Wzory uchwał i deklaracja znaj-
dują się na stronie internetowej: 
www.ozrss.pl w zakładce Związek.

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: Ceza-
ry Miżejewski, były wiceminister 
polityki społecznej, autor ustawy 
o  spółdzielniach socjalnych, re-
prezentujący spółdzielnię socjalną 
osób prawnych „Opoka” w  Klu-
czach, Marcin Juszczyk z zasłużonej 
dla spółdzielczości Byczyny, Aneta 
Englot z tarnobrzeskiej spółdzielni 

„Konar”, Michał Sobczyk – młody 
kooperatysta z Łodzi, oraz dr Mał-
gorzata Ołdak z Instytutu Polityki 
Społecznej Uniwersytetu Warszaw-
skiego. 

To tylko niektóre osoby, którym 
możesz zaufać – jest nas dużo więcej.

Pamiętaj, że jeśli chcemy sukcesów, 
musimy się zorganizować. OZRSS 
to spółdzielcy socjalni działający 
na rzecz spółdzielców socjalnych.

NASZA SPÓŁDZIELCZA 
ORGANIZACJA
Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych 
funkcjonuje od 2007 r. Został powołany przez spółdziel-
ców z całej Polski, zgodnie z prawem spółdzielczym. 

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


