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PO CO NAM
SPÓŁDZIELNIE
C

zy zastanawialiście się, czy spółdzielnie socjalne są komuś potrzebne? Złośliwi odpowiedzą, że pewnie realizatorom projektów unijnych. I pewnie
jest w tym trochę prawdy; na szczęście
tylko trochę. Ale żarty na bok. Traktuje
się nas jako coś wstydliwego, niemodnego. Proponuje się nie eksponować lub
wręcz zasłaniać pełną nazwę, bo słowa
„spółdzielnia” i „socjalna” utrudniają
marketing, „wywołują złe skojarzenia”.
W zasadzie nie powinniśmy głośno mówić, kim jesteśmy.
Mam wrażenie, że nawet w środowiskach przyjaznych idei przedsiębiorczości społecznej jakoś nie pasujemy
do otoczenia. Podczas jednej z debat
uniwersyteckich rozwijano dyskusję o
ekonomii współdzielenia, inicjatywach
wzajemnościowych, wolnej przestrzeni
internetowej. Mimo że byłem tam jednym z referentów, miałem wrażenie,
że nasze problemy są postrzegane jako
mało istotne; że mówię do ludzi, którzy
nie do końca rozumieją to, co mam im do
przekazania. I wtedy zrozumiałem, że
żyjemy w różnych Polskach, i że trudno
nam będzie się porozumieć.
Jedna Polska to ludzie bez wielkich
trosk, dla których ekonomia społeczna
czy spółdzielczość to ciekawe idee, które czynią nas bardziej uspołecznionymi,
które tworzą nowe mikrowspólnoty. Ale
to nie jest ta sama Polska, gdzie przeżycie od pierwszego do pierwszego jest
problemem, gdzie nie ma dla nas pracy,
bo jesteśmy np. niepełnosprawni. Mowa
o kraju, który ogromnym rzeszom obywateli oferuje kilka złotych za godzinę
ciężkiej pracy, nader często jedyną alternatywą dla kasy w supermarkecie jest
wyjazd do Holandii. Gdy zapytano mnie
w ramach jednego z badań, jakich instrumentów rynku pracy należy użyć do
zaktywizowania tzw. NEET-sów (młodych nieuczących się i niepracujących),
przyszło mi do głowy, że najważniejsza
jest chyba odbudowa naszych lokalnych
społeczności, abyśmy uznali je za dobre
miejsca do pracy i do życia.

I to jest nasz cel, nasza idea: spółdzielnie socjalne mają oferować godne miejsca pracy w naszych lokalnych
wspólnotach. Na krakowskim spotkaniu spółdzielni zatrudniających osoby
z problemami psychicznymi widziałem
ludzi, którzy dostali szansę. Ludzi, dla
których praca w spółdzielni jest jedyną
możliwością odbudowy wiary w siebie
i poczucia bycia użytecznym dla swojej
rodziny i społeczności. Kiedy słuchałem zatrudnionych w „Kobierzynie”,
mówiących o swojej pracy osobom z
innych spółdzielni, to wiedziałem, że
tym razem jesteśmy u siebie. Może często mamy słaby marketing, nie jesteśmy
„megarynkowi”, ale przynajmniej jesteśmy prawdziwi. I nasze kooperatywy socjalne są właśnie dla tych prawdziwych
ludzi, którzy chcą mieć swoje miejsce
na Ziemi. Miejsce, w którym prywatny
właściciel nie będzie nas zmuszał do pracy ponad siły. Gdzie będziemy mogli nie
tylko pracować, ale także realizować się.
Oczywiście świat nie jest różowy i początki są bardzo trudne. Nie jest łatwo
stworzyć dobre miejsca pracy. Jednak
spółdzielnie dają nam taką szansę. Dlatego jeśli myślisz o wyjeździe za chlebem na Zachód, zastanów się jeszcze raz
– może uda Ci się zbudować coś dobrego
u siebie, tu gdzie się urodziłeś i wychowałeś. Zagranicę dobrze jest znać z wakacji, a nie z pozycji zmywaka. Pomyśl
o spółdzielni socjalnej. Może się okazać,
że jest potrzebna również Tobie.
Cezary Miżejewski
Prezes Ogólnopolskiego Związku
Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych

przedsiębiorstwa
społeczne dające pracę
osobom chorującym
psychicznie lub
niepełnosprawnym
intelektualnie
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ROZWIJAMY SKRZYDŁA
Dzień z życia spółdzielczego ośrodka dla seniorów
Polscy seniorzy i seniorki są prawie niewidoczni w sferze publicznej,
w związku z czym nierzadko trudno jest nam nawet sobie wyobrazić,
na czym powinna polegać właściwa opieka nad nimi. Dobrych
wzorów w tej sferze coraz częściej dostarczają spółdzielnie socjalne.

W Łodzi na cichej, spokojnej
i zielonej o tej porze roku ulicy
Sułkowskiego, pod numerem 60,
mieści się Spółdzielnia Socjalna
„Dom na Zdrowiu”, prowadząca Ośrodek Dziennego Pobytu
i Terapii Zajęciowej dla Osób
Starszych. Wizyta tutaj pozwala
dowiedzieć się, jak powinien wyglądać pobyt seniora w tego typu
placówce, a także na czym polegają obowiązki jego opiekuna.
Codzienne od godziny 7:30
dwie opiekunki, terapeuta i psycholog lub wolontariusz są gotowi przyjąć 9–11 osób starszych.
Te z nich, które korzystają
z transportu współorganizowanego przez ośrodek, przyjeżdżają o 9:00. Rozpoczynają się
rozmowy, podopieczni są pytani o to, co chcieliby robić tego
dnia, na co mają ochotę. – Rano
jest miło i ciekawie. Są opowieści –

mówi Katarzyna Moser, terapeutka i spółdzielczyni. Jest to
też czas porannej prasówki przy
kawie zbożowej (chyba że lekarz
pozwolił pić zwykłą). Niedługo
później seniorzy siadają do śniadania przygotowanego dla nich
przez rodziny. To sprawdzona
metoda: starsi ludzie nie lubią
zmian kulinarnych, dlatego
każdy ma ze sobą to, co lubi i do
czego się przyzwyczaił.

Sztuka terapii

Przychodzę około południa
i zastaję seniorów i opiekunki
w ogrodzie, przy stole, w trakcie arteterapii. Kolorują większe
i mniejsze słoiki, malują na nich
barwne formy. – Pani lepiej by
to zrobiła – mówi do opiekunki
Maria, jedna z korzystających
z usług ośrodka. – Pani Marysiu,
jakbym ja to robiła, to bym ćwi-

czyła swoją rękę, a to Pani musi
pracować nad swoją – odpowiada arteterapeutka. Pan Henryk,
dla którego jest to pierwszy dzień
w placówce, pyta, gdzie jest Malinowska, jak mówi na swoją
żonę. – Piękny słoik Pan zrobił –
zagaduje go Ewelina Popa, młoda
wolontariuszka. – Ja? Na pewno
nie. – Pan, pomagałam Panu. – To
musiał być ktoś inny, ja nic nie robiłem. – Potwierdzam. Byłam tu,
jak Pan ten słoik malował, Panie
Heniu – wtrąca Pani Kasia.
Wyjaśnia mi później, że jej
podopieczni nie wierzą już, że
mogą w tak późnym wieku zaczynać naukę nowych rzeczy,
a przez chorobę Alzheimera zapominają, co robili dosłownie
przed chwilą. – Gdy patrzą na
swoje dzieła, to nie chcą przyjąć
do wiadomości, że sami je wykon ali , dokończenie na stonie 2
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O PROBLEMACH OSÓB
CHORUJĄCYCH
PSYCHICZNIE
Zanim
NA
RYNKUzałożysz
PRACY spółdzielnię

W zdrowym ciele zdrowy
mózg

Stałym elementem dnia jest gimnastyka. Seniorzy naśladują ruchy
wykonywane przez opiekunkę – na
przykład lewa ręka dotyka prawego
kolana i odwrotnie – lub obracają
nadgarstki wyciągnięte do przodu.
Dla chorych na Alzheimera to nie
lada wyzwanie. – Kręcimy wiatraki,
rozwijamy nasze skrzydła. W prawo
i w lewo. O, tak! – instruuje i zachęca
do kolejnych prób Pani Katarzyna. –
Te ćwiczenia są niezwykle ważne.
Przy treningu dłoni i wyobraźni równocześnie pracują obie półkule mózgowe, czynności te wspomagają budowę
mostów międzyneuronowych. W ten
sposób hamuje się naturalny proces
degradacji pamięci – opowiada.
Obok gimnastyki ciała w ośrodku dba się również, a może przede
wszystkim, o gimnastykę umysłu.
Korzystając m.in. ze specjalnych
podręczników, seniorzy wykonują
dużo ćwiczeń pamięci. Rozwiązują
zadania na skojarzenia, odpowiadają na pytania, takie jak „Co może
znajdować się w lodówce?”. Takie
proste zadania pomagają otwierać
„szufladki pamięci”. – Niezwykle
ważne jest, żeby przyjść ze swoim
rodzicem wówczas, kiedy takie ćwiczenia jeszcze mają sens. Wysoki
stopień zaawansowania chorób otępiennych powoduje nieodwracalne
zmiany; niektórzy seniorzy nie wiedzą już, do czego służy łyżka. Gdyby
trafili do nas odpowiednio wcześniej,
można byłoby zaszczepić w nich
pewne nawyki, zapobiec niektórym
konsekwencjom choroby i trwale pomóc – tłumaczy terapeutka.

Długie dystanse

– Panie Januszu, drineczka? – pyta
żartobliwie Pani Ewelina, nalewa-

jąc wodę z sokiem. Dziś seniorzy
jedzą pierogi z barszczem. Nie rozmawiają ze sobą; cisza sprawia, że
słychać miarowe odgłosy sztućców.
Gdzieś w tle cicho gra relaksacyjna
muzyka. Na ścianie wisi korkowa
tablica, wiele prac jest naprawdę
ciekawych. – A Alina? –pyta kolejny raz Pan Henryk. – Malinowska? –
Tak. – Na pewno robi obiad – odpowiada Pani Ewelina i przekraja mu
pierogi na pół, żeby łatwiej było
przegryźć.
– Do każdego należy podchodzić indywidualnie – mówi Pani Kasia. – Na
przykład Pan Wojtek – wskazuje na
mężczyznę zakładającego właśnie
drugiego buta – zawsze gdzieś wychodzi. Spółdzielczyni przypomina
mu, że jeszcze kilka godzin zostanie
w ośrodku, gdyż jego syn zamówił
taksówkę dopiero na piątą. – Ale ja
wychodzę już – odpowiada. – Jeśli
trwa to zbyt długo, to zajmujemy
daną osobę czymś innym. Przykładowo, proponujemy stały punkt dnia –
długi spacer. Z Panem Wojtkiem robi-

my długie dystanse. Z innymi krótsze,
bo się męczą, a z tymi, którzy w ogóle
nie mogą spacerować, np. z powodu
chorych kolan, zawsze ktoś zostaje
i organizuje im zajęcia: grają w bingo, szachy, warcaby, karty, układają
puzzle czy rozwiązują kalambury –
mówi arteterapeutka.
Następnie sięga po gitarę. – Co
gracie? Piosenki pamiętają? – dziwię się. – Pieśni biesiadne, wojskowe,
harcerskie. W przypadku choroby
Alzheimera czyszczona jest pamięć
krótkotrwała, dotycząca najświeższych wydarzeń. Jak śpiewamy, to
okazuje się, że oni stopniowo odkopują w głowie słowa utworów, które
kiedyś znali. W tym sensie muzyka
również stanowi ćwiczenie dla pamięci. I wprawia seniorów w dobry
nastrój.

Żeby chciało się chcieć

Nadszedł czas odpoczynku po
obiedzie: chwila relaksu, czytanie
prasy. – A tak sobie wyglądam przez
okno, czy przyjdzie ktoś po mnie –

mówi zamyślona Pani Marysia.
Ciężkie rozmowy to stały element
tej pracy. Jej wywołująca smutek
codzienność. – Problemem tych
ludzi jest przekonanie, że już nic na
nich nie czeka, jedynie śmierć. Musimy się z tym mierzyć każdego dnia,
reagować – najlepiej zajmując ich
czymś – mówi Pani Kasia. – Miałam
takie marzenie, założenie wobec tej
pracy. Że będę wychodzić naprzeciw
oczekiwaniom i potrzebom seniorów.
Pomagać im w realizacji tego, czego
chcą, a na co już nie mają wiele siły
i należy ich w tym wspomóc. Tymczasem okazuje się, że ci ludzie nie mają
żadnych potrzeb. Musimy zajmować
im czas, proponować coś, czym będą
w stanie się zainteresować.
Niektóre opowieści i zachowania
osób starszych naprawdę zasmucają. Terapeutkom zależy na tym, aby
ich podopieczni znaleźli w ośrodku
spokojną przystań, w której poczują się dobrze. Tutaj nie żyją jedynie
przeszłością, ale również „tu i teraz”: wiedzą, że jeszcze mają coś do

zrobienia. Chcą, żeby końcówka ich
życia była ciekawa, gdyż samo przebywanie z innymi ludźmi uruchamia w nich procesy motywacyjne.
Kiedy seniorzy wracają do domów,
to opowiadają o tym, co im się przydarzyło w ciągu dnia.
– Pewna osoba się nie myła. Zaczęła przychodzić do nas dwa razy
w tygodniu, a tu chciała być elegancka. Dbała o siebie, bo wiedziała, że
będzie wśród innych ludzi. A jak już
„zaczęło jej się chcieć”, to w pozostałe
dni, na które nie przypadała wizyta
u nas, kontynuowała pracę nad sobą.
Dzięki szeroko rozumianej terapii
i przebywaniu w grupie ci ludzie nie
tylko na nowo czują się ważni jako
członkowie społeczeństwa, ale także
otwiera im się jakaś perspektywa na
przyszłość – tłumaczy arteterapeutka. – Prace, które wykonują, stanowią dla nich wartość. Patrzą na nie
i często z niedowierzaniem mówią:
„Naprawdę mi się to podoba”.
Angelina Kussy

Izerska
tajemnica

Każda ludzka umiejętność może
zamienić się w sztukę, jeśli wkłada się w nią całe serce i talent.
Nieważne, czy zmieniasz kawałki gliny w ceramikę, roślinne włókna w tkaniny, ziarno w
chleb, drewniane deski w meble
czy piasek w szklaną biżuterię.
Każdej takiej `przemianie towarzyszy tajemnica receptury –
przepisu Twórcy, który w swoje
Kluczem do spółdzielczego sukcesu jest zgrany zespół, w którym wszyscy dobrze
Dzieło przelewa unikalne, indywiedzą, po co razem pracują i potrafią się dogadywać w dobrych i złych chwilach.
widualne umiejętności i wiedzę.
Nasze produkty powstają w
warsztatach obok naszych doNajlepiej wiedzą to spółdzielcy, któeksperci – wniosek znalazł się na
Fot. CC-BY dierk schaefer , flickr.com/photos/dierkschaefer/2961565820
drugim miejscu listy rankingorzy mają już za sobą pierwsze sukmów. Tworzymy je z surowców,
cesy, ale też pierwsze porażki i rozwej – jest kompleksowe podejście,
które zawsze znajdują się pod
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Mimo tego przedsięwzięcie uzyi najgorsze cechy charakteru, wyznacznie bliższe idei kooperatyną w odniesieniu do realizowanych
lepszego jutra dla całego naszego
skało dofinansowanie ze środków
chodzą na jaw ukryte animozje
zmu. Zamiast zarządzania pojawia
przez nich działań w zakresie pootoczenia.
i zawiązują się najlepsze przyjaźsię koordynowanie, kontrolowanie
Programu Operacyjnego Fundusz
żytku publicznego (edukacyjnych,
W Izerach nigdy się nie zguInicjatyw Obywatelskich 2013.
nie. Wspólna praca pozwala wyłonić
zastępowane jest przez współodkulturalnych itd.).
bisz, tu możesz odnaleźć siebie.
Szymon Surmacz
Jego główną zaletą, którą docenili
osoby o talentach organizacyjnych,
powiedzialność, zaś miejsce „kija

rozmawiamy z Natalią Gajek,
doradczynią zawodową

zazwyczaj bowiem nie mieli wcześniej nic wspólnego ze sztuką. Dlatego
prosimy ich o podpisywanie prac. Na
widok własnego charakteru pisma
uruchamia się w głowie proces przypominania. To dlatego wyszywanka
jednej z pań wisi zawsze na tablicy
korkowej – jej widok wywołuje w niej
wspomnienia. To część terapii.
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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
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AKCJA
AKTYWIZACJA!

Kilkudziesięciu spółdzielców socjalnych rozmawiało w Krakowie
na temat przedsiębiorstw społecznych dających pracę osobom
chorującym psychicznie lub niepełnosprawnym intelektualnie.
Spotkanie, które odbyło się w dn.
27–28 kwietnia 2015 r., Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni
Socjalnych nieprzypadkowo zorganizował w Pensjonacie „U Pana
Cogito”. Ten trzygwiazdkowy
obiekt jest prowadzony przez Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne” i funkcjonuje jako zakład
aktywności zawodowej. Przedsięwzięcie działa z powodzeniem od
ponad 10 lat i zatrudnia kilkadziesiąt osób po kryzysach psychicznych, chorujących psychicznie lub
niepełnosprawnych intelektualnie.
Dzięki obowiązkom w kuchni, przy
sprzątaniu pokoi, dbaniu o ogród
czy obsłudze gości osoby te mają
szansę na przezwyciężenie choroby,
a jednocześnie aktywizują się zawodowo. Miejsca pracy są dobierane
i przystosowywane do możliwości
i potrzeb pracowników. Specjaliści
nie tylko pracują z nimi ramię w ramię, ale także służą wsparciem.
– Pomysł na tego typu działalność
przyszedł z Edynburga – mówi Agnieszka Lewonowska-Banach, szefowa pensjonatu pracująca w nim
od początku. – Będąc tam na wizycie studyjnej zapoznawaliśmy się
z działalnością organizacji pozarządowych. Zobaczyliśmy m.in. jak
działa pensjonat Six Mary’s Place,
w którym pracują osoby z zaburzeniami psychicznymi, i pomyśleliśmy,
że to jest to! – kontynuuje. Pierwsze
pieniądze animatorzy inicjatywy
zdobyli w 2000 r., wyremontowali
zniszczone historyczne zabudowania i rozpoczęli pracę z podopiecznymi Stowarzyszenia. Działalność
zakładu aktywności zawodowej jest
wspierana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, co pozwala
pokryć zwiększone koszty zatrudnienia chorujących psychicznie
lub niepełnosprawnych intelektualnie. Przy wdrażaniu nowych osób
do ich obowiązków prowadzone są
specjalistyczne kursy, asystowa-

nie w miejscu pracy i trenowanie
w realnych warunkach związanych z prowadzeniem działalności
hotelarsko-restauracyjnej.
Pensjonat rocznie obsługuje
ok. 2500 gości. Problemy z pracownikami zdarzają się sporadycznie.
W pierwszym rzędzie dlatego, że
działalność pensjonatu oraz organizacja pracy w nim odpowiadają
załodze, w tym także osobom, które
nie mają kłopotów na rynku zatrudnienia.
Uczestnicy spotkania z zaciekawieniem oglądali miejsce, w którym przyszło im gościć. Bacznie
przyglądali się obsłudze, przede
wszystkim jej jakości, a następnie
wymieniali spostrzeżeniami. – Nie
wiedziałam, że tu jest tak ładnie
i spokojnie – nie mogła wyjść z podziwu jedna z uczestniczek. Było
sporo pytań, np. o to, jak klienci reagują na wiadomość o pracującym
tu personelu. – Przede wszystkim nie
epatujemy na wstępie informacją, że
zatrudniamy tu osoby po kryzysach
psychicznych. Klient zazwyczaj
chce po prostu skorzystać z noclegu:
przespać się w podróży służbowej czy
wypocząć podczas zwiedzania Krakowa – wyjaśnia Lewonowska.
O swoich doświadczeniach opowiedzieli także przedstawiciele
krakowskiej Spółdzielni Socjalnej „Kobierzyn”, powołanej przez
dwa podmioty prawne: Fundację
Pomocy Chorym Psychicznie im.
T. Deca i Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Psychiatriii i Opieki Środowiskowej. – Założycielom spółdzielni zależało na stworzeniu miejsca,
w którym dzięki pracy zawodowej
ludzie chorujący psychicznie poczują się potrzebni i niezależni. A społeczeństwo zacznie ich zauważać, akceptować i szanować – opowiadała
o początkach Marta Młynarczyk,
prezes spółdzielni. „Kobierzyn”
zajmuje się głównie świadczeniem
usług komunalnych: dba o tereny
zielone, sprząta budynki mieszkal-

ne. – Wśród pracowników panuje bardzo dobra, przyjacielska atmosfera.
Przychodzą do pracy z chęcią, spotykają się także po niej – opowiada
Młynarczyk.
Spotkaniu towarzyszyła dyskusja
na temat trudności w funkcjonowaniu przedsięwzięć nastawionych
na zatrudnianie osób chorujących
psychicznie. – Wyższa wycena roboczogodziny generuje wyższą cenę
usługi, a ta nie przyciąga klientów.
Niewiele osób decyduje się na produkt, który jest dobry jakościowo,
ale drogi, a jeszcze mniej na taki,
który jest dobry jakościowo jak inne,
droższy, a przy tym wspiera szczytny,
społeczny cel – padło w toku dysputy.
Wspólnie zidentyfikowano także potrzeby, których zaspokojenie
umożliwia spółdzielniom lepsze
funkcjonowanie. Przede wszystkim: wsparcie instytucjonalne,

stałe zlecenia, wsparcie finansowe
ze strony państwa, zatrudnienie
psychologa dbającego o utrzymanie
motywacji do pracy i prowadzącego treningi grupowe. Za niezwykle
ważną kwestię uznano również
zmianę nastawienia wobec osób
chorujących psychicznie.
Zagadnienia związane z dofinansowaniem do wynagrodzeń
niepełnosprawnych pracowników,
tworzeniem miejsc pracy i ich dostosowywaniem omówili przedstawiciele opolskiego i krakowskiego
oddziału PFRON – Joanna Niedźwiedź i Marcin Ślusarski. Omówiono realizację Programu wyrównywania różnic między regionami II
(obszar C), ukierunkowanego m.in.
na zatrudnianie osób niepełnosprawnych w nowo tworzonych
spółdzielniach socjalnych osób
prawnych. Dofinansowanie może

Pensjonat „U Pana Cogito”, fot. A. Deja

obejmować część kosztów utworzenia spółdzielni w zakresie adaptacji
pomieszczeń i wyposażenia stanowisk pracy. Oznacza to, że można
otrzymać wsparcie na likwidację
barier w poruszaniu bądź komunikowaniu się. Większe szanse na
uzyskanie środków (do 40% kosztów projektu, do 32 tys. zł na stanowisko pracy proporcjonalnie do
wymiaru etatu osoby, która ma być
zatrudniona) mają osoby prawne
chcące założyć spółdzielnię na terenie o wysokim bezrobociu. W ramach Programu w okresie 2012–2014
utworzono 100 miejsc pracy dla
osób niepełnosprawnych, na które przeznaczono 1,7 mln zł. Wśród
przedsięwzięć, które powstały
dzięki tym środkom, wspomniano
m.in. o uczestniczącej w spotkaniu
Spółdzielni Socjalnej „Ogród Dokumentów”, założonej w 2013 r. przez

Uczestnicy spotkania branżowego w Krakowie, fot. A.Deja

Powiat Jarosławski oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Jarosławiu. Do III kwartału zostaną przyjęte
nowe zasady realizacji Programu, tak
aby można było pod koniec roku ruszyć z naborem wniosków – zapewniali przedstawiciele PFRON.
O tym, na jakie wsparcie finansowe mogą liczyć spółdzielcy w nowym okresie programowania (2014–
2020), opowiedział w zastępstwie
za reprezentantów Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju Cezary
Miżejewski. Spółdzielcy socjalni
powinni zwrócić uwagę na Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w ramach
którego mają być realizowane projekty na rzecz usług asystenckich
i opiekuńczych dla osób o różnym
stopniu niesamodzielności (przede
wszystkim w zakresie standaryzacji
usług i ich upowszechniania) oraz
na rzecz różnych form mieszkań
o charakterze wspomaganym (zakładające deinstytucjonalizację
usług). Bezpośrednie działania
w zakresie zwiększania dostępu do
tych usług mają być finansowane
w ramach 16 Regionalnych (wojewódzkich) Programów Operacyjnych. W odniesieniu do zatrudniania osób chorujących psychicznie
i niepełnosprawnych intelektualnie przydatne mogą być działania
zmierzające do zapewnienia im

usług asystenckich. Jak się okazuje
usługi te mają być ukierunkowane
także na aktywizowanie zawodowe,
a nie tylko społeczne czy edukacyjne. Uczestnicy spotkania zwrócili
uwagę na nastawienie tych działań na wsparcie osób chorujących
psychicznie w niezależnym funkcjonowaniu oraz na konieczność zapewnienia im takich form pomocy,
które będą zapobiegały umieszczaniu ich w szpitalach.
Pierwszy dzień spotkania zamknął Przemysław Piechocki ze
Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z Poznania, który opowiedział o doświadczeniach
związanych z wprowadzaniem
uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na rynek pracy. – Chcieliśmy
stworzyć innowacyjny model aktywizacji uczestników WTZ i umożliwić
im pracę właśnie w spółdzielniach
socjalnych. Udało się! Powstało siedem spółdzielni zatrudniających
osoby niepełnosprawne intelektualnie. Stworzyliśmy i przetestowaliśmy strategię tworzenia spółdzielni
socjalnych przy WTZ i jest ona gotowa do wdrożenia w całym kraju – opowiadał Piechocki. Co kryje w sobie ten model aktywizacji?
Przede wszystkim postawiono na
trójsektorowe partnerstwo (biznes
– samorząd lokalny – organizacje
pozarządowe). Od początku pracowano nad wdrożeniem uczestników

WTZ do pracy, ale także nad zapewnieniem rynku zbytu dla nowych
spółdzielni.
Drugi dzień spotkania był poświęcony marketingowi produktów
i usług oferowanych przez spółdzielnie. Uczestnicy poznali zasady service designu, czyli w skrócie:
takiego planowania i wdrażania
procesu obsługi klienta, aby usługa była jak najbardziej przyjazna.
Od czego zacząć? Od określenia, do
kogo chcemy skierować naszą usługę/produkt (oczekiwania, potrzeby,
zwyczaje potencjalnych grup klientów). Omówiono proces planowania usługi począwszy od myślenia
o usłudze podstawowej, standardowej (oczekiwanej przez klienta) aż
po stworzenie usługi sprofilowanej
(ulepszonej), czy usług uzupełniających podstawową ofertę. – Proste
rzeczy są najtrudniejsze. Na dodatek
często o nich zapominamy – podsumował warsztaty jeden z uczestników. O tym, jak projektować usługi
i jak je sprzedawać, prowadzący
warsztat Joanna Szymańska i Jakub
Zgierski opowiadali z wykorzystaniem szeregu przykładów spółdzielni i innych firm społecznych, zarówno polskich, jak i zagranicznych.
Dużym wyzwaniem była analiza
ofert spółdzielni obecnych na spotkaniu. Wszyscy uczestnicy mieli
okazję spojrzeć na swoją działalność okiem wymagającego i świa-

domego swoich potrzeb klienta. Jak
zwykle niezawodny Jakub Zgierski, omawiając przykłady dobrych
i złych rozwiązań, pokazywał, co
i jak warto zmienić w swojej ofercie
czy prezentacji usług i towarów, aby
odnieść sukces marketingowy albo
przynajmniej się do niego zbliżyć.

Podsumowując: spotkanie było
bardzo owocne. Udało się, pomimo
różnorodności branż usługowych
i produkcyjnych, porozmawiać
o wspólnych sprawach związanych
z aktywizacją i zatrudnianiem osób
chorujących psychicznie oraz niepełnosprawnych intelektualnie.
Agnieszka Deja

Pensjonat „U Pana Cogito”, Kraków, fot. arch. pensjonatu
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JUTRO BĘDZIE LEPIEJ!

Rozmowa ze Stanisławem Kracikiem,
dyrektorem Szpitala Babińskiego
w Krakowie

Dzięki współpracy ze szpitalem i organizacjami pozarządowymi, Spółdzielnia
Socjalna „Kobierzyn” daje zatrudnienie osobom cierpiącym na schorzenia
psychiczne. Powstanie przedsiębiorstwa umożliwiło aktywizację tym,
którym z racji ograniczeń wynikających ze stanu zdrowia nie było łatwo
odnaleźć się nie tylko na rynku pracy, ale i w innych sferach życia.
Krakowska spółdzielnia została założona pod koniec 2013 r. przez dwa
podmioty: Fundację Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca,
powołaną w 2001 r. przez Szpital
Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii
i Opieki Środowiskowej. Jednym
z głównych pomysłodawców całego przedsięwzięcia był Stanisław
Kracik, dyrektor szpitala, a wcześniej m.in. wojewoda krakowski.
Inicjatorzy podkreślają, że fundamentalnym celem powołania spółdzielczej firmy od samego początku
było nie generowanie zysków, lecz
społeczna i zawodowa integracja
osób chorujących psychicznie. Praca w specjalnie zaprojektowanym
przedsiębiorstwie ma im pomagać
w powrocie do aktywnego życia zawodowego i społecznego.
„Kobierzyn” oferuje przede
wszystkim usługi porządkowe, polegające na utrzymywaniu czystości w budynkach mieszkaniowych
i w ich otoczeniu, oraz ogrodnicze,
takie jak zakładanie i pielęgnacja
terenów zielonych. Spółdzielnia
realizuje zlecenia od instytucji,
wspólnot mieszkaniowych i osób
prywatnych. Do jej klientów należy
również Szpital Babińskiego. Spółdzielcy dbają o park należący do placówki oraz o przyszpitalną kaplicę.
„Kobierzyn” świadczy wspomniane
usługi w ramach umowy ze spółką
Małopolskie Parki Przemysłowe,
zajmującą się administrowaniem
kompleksem szpitalno-parkowym.
Jej udziałowcami są województwo małopolskie i Krakowski Park
Technologiczny, zaś prezesem –
szef szpitala. – Spółka jest obecnie
naszym głównym klientem. Swego
czasu dyrektor Kracik złożył nam
obietnicę pomocy i słowa dotrzymał,
za co jesteśmy mu wdzięczni – mówi
Maria Ćwięka, kierowniczka spółdzielni.
W przedsiębiorstwie znalazło
zajęcie 11 osób niepełnosprawnych. Każda z nich ma zapewnione stabilne warunki zatrudnienia
w postaci umowy o pracę. Przed
założeniem spółdzielni większość
była długotrwale bezrobotna, inni
pracowali jedynie dorywczo. 6 osób
uczestniczyło w projekcie „Chcę
i mogę pracować”, realizowanym
przez szpital w latach 2011–2013, ale
w chwili rozpoczynania działalności przez kooperatywę pozostawały

one bez pracy. Jak przekonuje Maria Ćwięka, dzięki „Kobierzynowi”
życie uczestników przedsięwzięcia
radykalnie się zmieniło. – Praca
w spółdzielni wiąże się z uporządkowaniem, regularnym trybem życia
i przede wszystkim własnymi zarobkami, a co za tym idzie samodzielnie
wypracowaną emeryturą. To również
możliwość i konieczność zmierzenia
się z odpowiedzialnością – za siebie,
za innych, za spółdzielnię. To także
poranne spotkania, kiedy obok formalnej odprawy jest czas na rozmowę, podzielenie się „newsami” czy
wspólne zjedzenie śniadania. Praca
bardzo scala ich jako grupę, a jednocześnie powoduje, że mogą wrócić
na łono społeczeństwa i poczuć się
potrzebni.
Działalność kooperatywy nadzoruje zarząd, który składa się
z osób o wieloletnim doświadczeniu w pracy z chorymi psychicznie.
Jak przyznają jego członkowie, aktywność tego rodzaju spółdzielni
socjalnych wymaga wiele wysiłku,
tym bardziej, że problemy pojawiają się już na samym początku. – Na
starcie wiele rzeczy musieliśmy wykonywać jednocześnie: poznawać się,
integrować zespół, uczyć go dobrego
wykonywania zadań, wprowadzać
dyscyplinę, odnajdywać dobre sposoby komunikowania się… A w tym
samym czasie, rzecz jasna, po prostu pracować i realizować usługi dla
klientów. Musieliśmy również zająć
się wydatkowaniem uzyskanej dotacji. Przeprowadziliśmy remont, kupowaliśmy sprzęt i materiały. Niekiedy brakowało nam czasu – wspomina
M. Ćwięka.
Szczególnie dużym wyzwaniem
było „dotarcie się” zespołu i wypracowanie odpowiedniego języka
komunikacji. Każdy pracownik miał
przecież indywidualny bagaż doświadczeń życiowych, związanych
z chorobą, ale także posiadanymi
umiejętnościami i wiedzą. – Dlatego właśnie musieliśmy poznać swoje
mocne i słabe strony oraz określić
nasze możliwości i ograniczenia
jako pracującego razem kolektywu. W tym zakresie każdy wniósł
coś od siebie. Naszym sukcesem
jest to, że w firmie panuje atmosfera
wzajemnego szacunku – zapewnia
moja rozmówczyni. Ułatwia ona
spółdzielcom wytrwałą pracę nad
własną efektywnością. Według kierowniczki przedsiębiorstwa zadania, które wykonują, nie wiążą się

z dużym wysiłkiem fizycznym, ale
opanowywanie nowych procedur
niejednokrotnie powoduje stres. –
Dla niektórych pracowników problem stwarzają czynności wymagające precyzji ruchów i koncentracji.
Ponadto wciąż jeszcze nie każdy potrafi rozłożyć siły na całą dniówkę –
wyjaśnia. Co istotne, spółdzielnia
zatrudnia nie tylko kierowniczkę,
ale także trenera pracy – Elżbietę

Filek. Obie panie mają wykształcenie ogrodnicze, doświadczenie
w projektowaniu i wykonywaniu
ogrodów oraz rzecz jasna w pracy
z chorującymi psychicznie.
Choć oparcie firmy na osobach
z tego rodzaju schorzeniami oznacza dodatkowe wyzwania, „Kobierzyn” świetnie wywiązuje się z obowiązków wynikających z umów ze
zleceniodawcami. Niewątpliwie

bardzo duża w tym zasługa Stanisława Kracika, który dostrzegł potencjał zarówno w ekonomii społecznej, jak i w pacjentach swojego
szpitala. Pełen wiary w lepsze jutro
jest także zarząd spółdzielni, który
snuje ambitne, ale dobrze przemyślane plany dotyczące wzrostu liczby zatrudnionych oraz poszerzenia
zakresu oferowanych usług.
Bartosz Oszczepalski

W jaki sposób przyczynił się
Pan do stworzenia spółdzielni?
I skąd w ogóle wziął się pomysł?
˭˭ Założenie Spółdzielni Socjal-

nej „Kobierzyn” stanowi finalizację naszych działań na rzecz
pacjentów. Szpital realizował
projekt finansowany ze środków
europejskich pod nazwą „Chcę
i mogę pracować”. Wzięło w nim
udział ok. piętnastu pacjentów.
Po jego zakończeniu zaczęliśmy
się zastanawiać, co jeszcze możemy zaproponować jego beneficjentom. Uznaliśmy, że jedynym
sensownym rozwiązaniem jest
utworzenie spółdzielni socjalnej
i uzyskaliśmy na ten cel dofinansowanie. Korzystną okolicznością
było to, że za administrowanie
całym kompleksem szpitalno-parkowym odpowiedzialna jest
spółka Małopolskie Parki Przemysłowe, której jestem prezesem,
i to właśnie ona zleca spółdzielni
prace. Współpraca ze szpitalem
polega na wspólnym kwalifikowaniu nowych pracowników z grona
pacjentów.

Jak z perspektywy czasu ocenia
Pan funkcjonowanie przedsiębiorstwa? Czy ten „eksperyment” w pełni się udał?
˭˭ Nie tylko się udał, ale spra-

wił, że spółdzielnia posiada już
swoją szklarnię i przygotowuje
w niej sadzonki, a ponadto do jej
dyspozycji został oddany nowy
ogród owocowy z 400 drzewami,
zorganizowany przez MPP. Obecnie spółdzielnia zajmuje się m.in.
opracowywaniem projektu rewitalizacji byłej piekarni. Wszystko
idzie w dobrym kierunku.
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ZROZUMIENIA
I PRACY!

Chciałbym opowiedzieć o tym, jakie problemy
napotyka osoba po kryzysie psychicznym,
jak również na temat korzyści płynących
z pracy w spółdzielni socjalnej.

Zacznę od przedstawienia problemów, z jakimi spotyka się osoba
chorująca. Po pierwsze są to trudności w nawiązywaniu kontaktu
z otoczeniem, zwłaszcza ze środowiskiem osób zdrowych. Bierze się
to w pewnym stopniu z niezrozumienia przez osoby zdrowe, w jaki
sposób funkcjonuje osoba chora.
Należy powiedzieć, że niektóre
osoby chorujące mają okresy przygnębienia i melancholii, niektórych
z nas cechuje natomiast zbytnia
pobudliwość. Szczególnie w okresie zimowym wielu ludzi dopada
zimowa depresja, zwłaszcza tych
z orzeczoną wspomnianą chorobą.
U niektórych z nas pojawiają się bezzasadne lęki, pytania o sens życia,
czasami myśli samobójcze.
Pomimo tego, że nie chcemy, aby
dotykały nas wspomniane dolegliwości, są one wpisane w specyfikę
naszej choroby. Bywa, że środowisko rodzinne nie rozumie, dlaczego
narzekamy bądź wolniej wykonujemy powierzone nam czynności.
Osoba chora często buduje wokół
siebie mur wykonany ze swoich
wyobrażeń lub życiowych doświadczeń i próbuje kalkulować, na ile jej

wizja rzeczywistości jest realna. Pomimo tego, że chorujący przerzuca
przeżyte zdarzenia w przyszłość,
jakby podświadomie dążąc do narzucenia sobie sztywnych, wyuczonych ram działania, powinno się go
nakłaniać do autorefleksji oraz podbudowywać jego pewność siebie,
przez pokazywanie, jak problemy
należy rozwiązywać, a nie piętrzyć
w swojej psychice. Naiwne myślenie,
że chory sam wyjdzie z choroby, lekceważenie go lub tuszowanie jego
problemów doprowadza często do
pogorszenia się stanu zdrowia osoby po kryzysie psychicznym, a czasem do rozmaitych, czasem zupełnie niepotrzebnych prób zwrócenia
na siebie uwagi.
Można śmiało stwierdzić, że
nasze środowisko cechuje niepewność co do przyszłości, związana
z brakiem stabilnych warunków do
rozwoju oraz materialnej swobody.
Innymi słowy, często brakuje nam
pieniędzy na zaspokojenie podstawowych potrzeb materialnych,
co wywołuje irytację lub przygnębienie. Z kolei trudności, jakie
napotykamy w pracy, to problemy
z wczesnym wstawaniem oraz

przeszkody związane z odpowiednią komunikacją interpersonalną.
Można do tego doliczyć również
nieśmiałość i wycofanie. Istnieje
wielka potrzeba zapewnienia nam
odpowiedniej, fachowej opieki psychologicznej, aby pomagać nam
przełamywać bariery psychiczne.
Nie potrzeba nam opiekunów, którzy będą nas trzymali pod kloszem
i nieustająco pilnowali, czy dajemy
sobie radę. Spory odsetek chorych
trafił do szpitala w wieku dorosłym;
ci ludzie przez dużą część życia nie
mieli objawów choroby, jednak nie
poradzili sobie z dzisiejszym światem, tempem życia lub trudnymi
emocjami. Zdobycie wiedzy o tym,
co stoi u podstaw problemu, jest
pierwszym krokiem ku temu, aby
skutecznie pomagać.
Praca w spółdzielni daje mi przede wszystkim poczucie stabilizacji,
satysfakcji i nadzieję na lepsze jutro.
Mam też sposobność, aby wymieniać się doświadczeniem z pozostałymi pracownikami. Nawiązałem
nowe znajomości i, jak w każdej
innej pracy – zarabiam pieniądze.
Przemek, Spółdzielnia
Socjalna „Kobierzyn”
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6 KLUCZOWYCH PYTAŃ
DOTYCZĄCYCH LUSTRACJI
O lustracji można usłyszeć wiele skrajnych opinii. Niektórzy mówią, że to
wyrzucanie pieniędzy w błoto (do tego jeszcze obowiązkowe). Inni podkreślają,
że jest to jedyny wymóg, który trzyma zarządy spółdzielni w ryzach
i pozwala rzetelnie weryfikować ich pracę. Niezależnie od tego, co myślisz
na ten temat, zachęcam do zapoznania się z poniższymi pytaniami.

Pojęcie lustracji pochodzi od łacińskiego lustrare (oczyszczać).
Ma więc ona oczyścić spółdzielnię z różnego rodzaju wypaczeń
i nieprawidłowości. Jest to zatem
rodzaj audytu. Zgodnie z prawem
spółdzielczym celem lustracji jest:
˺˺ sprawdzenie, czy spółdzielnia
przestrzega przepisów prawa
i postanowień statutu,
˺˺ sprawdzenie, czy spółdzielnia
prowadzi działalność w interesie
ogółu członków,
˺˺ kontrola gospodarności, celowości i rzetelności realizacji przez
spółdzielnię jej celów ekonomicznych, socjalnych oraz kulturalnych,
˺˺ wskazywanie członkom na nieprawidłowości w działalności
organów spółdzielni,
˺˺ udzielanie organizacyjnej i instruktażowej pomocy w usuwaniu stwierdzonych nieprawidłowości oraz w usprawnieniu
działalności spółdzielni.

Zgodnie z obowiązującym prawem spółdzielczym każda spółdzielnia, w tym socjalna, podlega
lustracji co najmniej raz na trzy
lata. Dodatkowo, może w każdym
momencie wystąpić o przeprowadzenie tzw. lustracji fakultatywnej.

2. Kto i po
co wymyślił
lustrację?
Obowiązek lustracji wprowadziła
już ustawa z października 1920 r.,
uznawana za jedną z najlepszych
regulacji spółdzielczych w ówczesnej Europie. Takie rozwiązanie wypływało z przekonania, że państwo
nie jest w stanie wykonać funkcji
kontrolnych lepiej niż samorządny,
korporacyjny nadzór spółdzielczy.
Chciałbym też podkreślić, że
lustracja ma przede wszystkim
służyć spółdzielni, a zwłaszcza jej
członkom. Szczególnie w przypadku spółdzielni socjalnych mają oni
często niewystarczające kompeten-

Trzy aspekty podlegające
badaniu w procesie lustracji

1. legalność
czy spółdzielnia przestrzega przepisów prawa, postanowień statutu,
uchwał i regulaminów organów statutowych oraz zawartych umów?

2. gospodarność
czy spółdzielnia celowo i oszczędnie dysponuje środkami na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom spółdzielni
oraz należytej dbałości o właściwe zabezpieczenie majątku?

3. rzetelność
czy spółdzielnia dokumentuje czynności zgodnie ze stanem rzeczywistym?

cje do tego, by sprawować funkcje
kontrolne we własnym przedsiębiorstwie. Dlatego też profesjonalny i wiarygodny system kontroli,
działający w imieniu i na użytek
członków, jest bardzo przydatny.
Ważne jest również to, że wnioski z lustracji mają przyczynić
się do lepszego funkcjonowania
firmy. Sam proces przygotowawczy 1 może pozwolić np. uzupełnić
braki w dokumentacji. Zachęcam
Cię do wykorzystania lustracji do
uporządkowania spraw spółdzielni.
Jeśli coś jest dla Ciebie niejasne, to
lustrator jest idealną osobą, by go
o to zapytać.

Fot. CC-BY Mark Tighe , flickr.com/photos/mjtmail/3008566512

1. Co to jest
lustracja?

3. Skąd się biorą
lustratorzy?

Lustratorzy to spółdzielcy z dużym doświadczeniem i wiedzą. Są
to osoby, którym Krajowa Rada
Spółdzielcza nadała uprawnienia
lustracyjne. Zgodnie z uchwałą Nr
11/2012 Zgromadzenia Ogólnego
KRS z dn 20 marca 2012 r. w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych
lustratorów, szkolenia lustratorów
oraz nadawania i pozbawiania
uprawnień lustratora, konieczne
jest spełnienie m.in. następujących
wymogów:
˺˺ minimum 3-letni staż pracy
w spółdzielni lub związku spółdzielczym,
˺˺ odbycie szkolenia specjalistycznego i zdanie egzaminu z wynikiem pozytywnym,
˺˺ odbycie stażu w uprawnionych
podmiotach zarządzających lustracją w danej branży, polegającego na przeprowadzeniu trzech
lustracji razem z lustratorem, który posiada co najmniej 3-letni staż
pracy lustracyjnej.

4. Czy lustracji
trzeba się bać?
Nie! Lustrator ma pomóc, a nie dobić. Jest przy tym jedno „ale”. Jeśli
w toku swoich działań wykryje czyny mające znamiona przestępstw
ściganych z oskarżenia publicznego (np. kradzież, przywłaszczenie),
obowiązany jest:
˺˺ zabezpieczyć dowody świadczące
o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
˺˺ opracować oddzielny protokół,
˺˺ powiadomić zarządzającego lustracją.

Lustrator ma dostęp do wszystkich dokumentów spółdzielni. Może
również bezpośrednio sprawdzać jej
stan majątkowy, a organy spółdzielni i jej pracownicy są obowiązani do
udzielania mu żądanych wyjaśnień
i wszelkiej pomocy. Mogą więc pojawić się obawy związane z zachowaniem w tajemnicy informacji,
których przedsiębiorstwo nie chce
udostępniać dla osób z zewnątrz. Lustrator jest zobowiązany do zachowania dla siebie wiadomości o działalności spółdzielni uzyskanych przy
okazji lustracji. Jeśli nie przestrzega
tej zasady, może zostać pozbawiony
uprawnień lustracyjnych.

5. Czy to musi
tyle kosztować?
Lustracja jest odpłatna. Orientacyjny koszt całej procedury to 2,5–3
tys. zł. Zależy m.in. od długości
okresu objętego lustracją (opłata
za lustrację 4 lat będzie większa od
opłaty za zbadanie wyłącznie jednego roku działania firmy), liczby
zatrudnionych pracowników, rodzaju działalności, ale również od
tego, czy spółdzielnia jest zrzeszona
w Ogólnopolskim Związku Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych (zakładam, że właśnie ta organizacja jest
pierwszym i najlepszym wyborem
dla spółdzielni socjalnych chcących
poddać się lustracji).
Lustracja jest przeprowadzana
przez jednego lustratora lub przez
zespół lustratorów, którzy przez kilka dni pochylają się nad konkretną
kooperatywą, jej problemami, dokumentacją – i szukają najlepszych
usprawnień oraz sposobów usunięcia nieprawidłowości. Na opłatę składa się wynagrodzenie dla
tej osoby/osób oraz część należna
związkowi rewizyjnemu, który organizuje lustrację.
Warto zadbać o zabezpieczenie
środków na przeprowadzenie lustracji. Jeśli np. w tym roku idzie

nam całkiem dobrze, stwórzmy rezerwę na pokrycie kosztów lustracji
w roku następnym.

6. Co zrobić, by
przeprowadzić
lustrację?
Lustracja jest przeprowadzana na
wniosek spółdzielni. W związku
z tym zarząd powinien pamiętać,
by odpowiednio wcześnie wystąpić z takim wnioskiem do związku
rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, lub do Krajowej
Rady Spółdzielczej. Dopiero związek/Rada wyznaczy lustratora lub
lustratorów, którzy będą prowadzić
badanie na miejscu. Nie jest dopuszczalne przeprowadzenie lustracji na
własną rękę, bez porozumienia ze
związkiem rewizyjnym ani KRS.
Trzeba przy tym pamiętać, że za
niedochowanie wymogu lustracji
co najmniej raz na trzy lata zarząd
ponosi odpowiedzialność karną
(kara grzywny albo ograniczenia
wolności – art. 267 prawa spółdzielczego).
Podsumowując, zachęcam Cię
do poważnego podejścia do kwestii
lustracji. Znajdź czas, zweryfikuj
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dokumentację spółdzielni, uzupełnij braki i spokojnie czekaj na
spotkanie z lustratorem. Zadaniem
tej osoby będzie pomoc Twojemu
przedsiębiorstwu, więc przygotuj
listę swoich pytań i wątpliwości.
Po zakończeniu całego procesu
będziesz wiedział, co jeszcze musisz zrobić, by Twoja spółdzielnia
w 100% przestrzegała prawa – i będziesz mógł spać spokojnie.
Waldemar Żbik
1 Polecam Vademecum lustratora
spółdzielni socjalnej, M. Ołdak,
Z. Rogóż, M. Świerżewska, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, Krajowa Rada
Spółdzielcza, Warszawa 2009
(publikacja do pobrania na www.
ozrss.pl) oraz Instrukcję o lustracji
organizacji spółdzielczych dostępną na stronie Krajowej Rady Spółdzielczej (www.krs.org.pl).

Lustracja pozwala przedstawić członkom spółdzielni, którzy zwykle
nie posiadają niezbędnego doświadczenia, jakie popełniają błędy
i jak im zapobiegać w przyszłości. Pomaga również uporządkować
dokumenty, dając nam pewność, że wszystko jest jak należy.
Patrząc z perspektywy spółdzielni, w której w poprzednich latach
dochodziło do licznych zmian w składzie członkowskim i obecnie nie
pozostał w niej ani jeden członek założyciel, uważam, że warto było
się zlustrować – a tym samym sprawdzić, jak firma była prowadzona
przez nasze poprzedniczki.
Romana Stryczek,
Spółdzielnia Socjalna „Lilai Design”

Warto się lustrować, aby mieć spokój wypływający z pewności, że
dokumenty spółdzielni są w porządku. Lustracja trwała tylko dwa dni,
odbyła się w bardzo przyjaznej atmosferze. Na zakończenie odniosłam
wręcz wrażenie, że było to „miękkie przygotowanie” do ewentualnych
kontroli ze strony instytucji zewnętrznych, np. Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, a nie tropienie popełnionych przez nas błędów.
Małgorzata Falis,
Spółdzielnia Socjalna „Spółdzielnia MaM”

Początkowo, jak chyba większość spółdzielni, mieliśmy alergię na
słowo „lustracja”, ale ponieważ minęły 3 lata – zdecydowaliśmy się
na nią. Cały proces to było dla nas kilka etapów:
1. uświadomienie sobie, że lustracja się odbędzie, co ma być podczas
niej sprawdzane i jaki jest stan kontrolowanej dokumentacji;
2. wyjęcie z szaf wszystkich segregatorów i (wreszcie) przepiękne
uporządkowanie dokumentów;
3. po zrobieniu porządków w dokumentacji lustracja była w pewnej
mierze formalnością, a przede wszystkim okazją do zadania setek
pytań, m.in. z zakresu księgowości i sprawozdawczości.
Myślę, że lustracja i działania „okołolustracyjne” były nam bardzo
potrzebne. Dzięki nim doprowadziliśmy do ładu całą dokumentację.
Co więcej, lustratorzy bardzo nam pomogli – jak się okazało, nasza
wiedza była baaardzo powierzchowna...
Po kilku kontrolach w spółdzielni doszliśmy do wniosku, że każda z nich nam pomogła: uporządkować papiery, wprowadzić nowe
procedury i rozwiązania itd.
Urszula Tuszyńska,
Chrześcijańska Spółdzielnia Socjalna „Nasz Domek”
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SPÓŁDZIELCZOŚĆ

ZMIERZCHOWI NA PRZEKÓR

Jest w Olsztynie bardzo ciekawe, urokliwe, choć nie do końca jeszcze
odkryte miejsce, które idealnie nadaje się do odwiedzenia podczas
rodzinnej, wiosennej czy letniej wycieczki. W tamtejszym Lesie Miejskim –
największym w Europie kompleksie leśnym leżącym w granicach
administracyjnych miasta – swoją siedzibę ma niezwykły park ptaków
ozdobnych, prowadzony przez spółdzielnię socjalną PTASZARNIA.

„Zmierzch spółdzielni inwalidów
i niewidomych” – to częste zdanie
w odniesieniu do aktywizacji zawodowej tej grupy. Rzeczywiście,
wspomniana gałąź spółdzielczości
upada, a na jej gaśnięcie wpływa
nie tylko kształt systemu wsparcia
zatrudnienia osób niepełnosprawnych, ale przede wszystkim poglądy
decydentów, sprowadzające się do
przekonania, że takie osoby powinny szukać swojego miejsca przede
wszystkim na otwartym rynku.
Statystyki dobitnie pokazują, jak
naiwna jest to wizja. – Poszedłem
kiedyś na rozmowę kwalifikacyjną,
nie informując wcześniej potencjalnego pracodawcy o swojej niepełnosprawności. Nie kolidowała ona z wykonywaniem obowiązków na tym
stanowisku, a moje kompetencje i wykształcenie odpowiadały przedsiębiorcy. Pomimo tego nie zdecydowano
się mnie zatrudnić – mówi pracujący
w spółdzielni Marcin Pomarański,
kierownik kontroli jakości i pełnomocnik zarządu ds. zintegrowanego
systemu zarządzania jakością.
Dla ogromnej części inwalidów
zatrudnienie na otwartym rynku
graniczy z cudem, poza tym praca
w klasycznym przedsiębiorstwie po
prostu nie spełnia potrzeb przedstawicieli tej grupy. „Zmierzch polskiej
szkoły rehabilitacji” – sławnej w Europie w czasach PRL, kiedy rodzime
praktyki łączące rehabilitację społeczną, medyczną i zawodową były
stawiane za wzór do naśladowania
i „podglądane” przez zagraniczne
delegacje – to kolejny nagłówek często spotykany w tekstach poświęconych pracy niepełnosprawnych.
Odchodzi się bowiem m.in. od szerokiej gamy usług opiekuńczych;
dziś nawet spółdzielnie nastawione są na zysk, a nie na rehabilitację.

DODAŁA IM SKRZYDEŁ
Początki przedsiębiorstwa sięgają
połowy 2011 r., kiedy to oficjalnie
rozpoczęła się jego działalność. –
Powodem powołania spółdzielni
socjalnej o tym właśnie profilu było
nasze zamiłowanie do hodowli ozdobnego ptactwa i chęć stworzenia ciekawej, unikatowej oferty dla wszystkich
zainteresowanych gości – opowiada
Eliza Olczak, prezes spółdzielni.
Początkowo w parku można było
obejrzeć kilkanaście gatunków ptaków. Spółdzielcy starają się jednak
stale uatrakcyjniać ofertę i dokupują nowe, interesujące egzemplarze.
Obecnie na terenie parku, liczącym
ponad 3000 m 2, zwiedzający mogą

podziwiać bez mała 40 gatunków
ptactwa, pochodzącego praktycznie
ze wszystkich zakątków świata. Są
wśród nich tak egzotyczne okazy
jak pochodzące z Australii kapodzioby czy pięknie ubarwione papugi, lorysy górskie, których ojczyzną
są tereny Indonezji i Nowej Gwinei.
W olsztyńskiej PTASZARNI można
także obejrzeć jedną z największych
kur na świecie, pochodzącą z Indii
kurę Brahma.
Spółdzielnia otwiera drzwi dla
zwiedzających w okresie od kwietnia do października. – Posiadamy
bardzo zróżnicowaną ofertę – każdy na pewno znajdzie u nas coś dla

siebie – zapewnia Olczak. – Oprócz
ozdobnych ptaków dysponujemy bardzo przestronnym ogrodem, w którym można podziwiać wiele pięknych
kwiatów i krzewów.
PTASZARNIA bardzo chętnie
gości zorganizowane grupy dzieci
i młodzieży. W 2014 r. przyjęliśmy
kilkanaście takich grup chcących
obejrzeć nasze zasoby. Oprócz tego
odwiedzają nas m.in. osoby niepełnosprawne, dla których pobyt w takim
miejscu to miłe przeżycie i możliwość
oderwania się od codziennych trosk –
przekonuje pani prezes. – Łącznie
w sezonie odwiedza nas blisko 2000
osób i liczba ta co roku wzrasta, co

Podczas gdy agonia spółdzielni inwalidów i niewidomych postępuje,
a tym samym maleją szanse najsłabszych uczestników rynku
pracy na zatrudnienie, warszawska Spółdzielnia Inwalidów
ŚWIT daje zajęcie i płacę kolejnym niepełnosprawnym.

jest dla nas wielką radością. Stali
klienci przekraczają bramy parku
nawet kilka razy w ciągu sezonu,
niecierpliwie dopytując właścicieli
o zakup nowych gatunków.
Zorganizowane grupy dzieci
i młodzieży mogą liczyć na dodatkowe usługi, jak zabawy terenowe
czy rajdy edukacyjne po lesie miejskim połączone z praktyczną nauką
rozpoznawania roślin i zwierząt. –
Staramy się zawsze indywidualnie
traktować naszych gości i zapewnić
im jak najwięcej rozrywki podczas
pobytu – mówi Pani Eliza.
Bardzo ciekawa i niespotykana
nigdzie indziej oferta została do-

strzeżona i doceniona przez władze regionu. W dniu 6 listopada
2014 r. w siedzibie olsztyńskiej
filharmonii przedstawiciele spółdzielni odebrali z rąk Członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Anny Wasilewskiej,
nagrodę dla najlepszego produktu/
usługi Warmii i Mazur, w kategorii
usług turystycznych. – To dla nas
ogromne wyróżnienie i motywacja
do dalszej pracy. Bardzo cieszę się,
że oferta naszej spółdzielni przypadła do gustu odwiedzającym –
podsumowuje skromnie liderka
inicjatywy.
Mateusz Dobkowski

Powstańcza spółdzielnia

Na tle upadających spółdzielni inwalidów zdecydowanie wyróżnia
się ŚWIT, zajmujący się produkcją
m.in. kosmetyków i opakowań. To
firma z długą tradycją, założona
w 1944 r., kiedy jeszcze trwały walki
powstańcze i płonęła lewobrzeżna
Warszawa. Po wojnie spółdzielnie
inwalidów świetnie prosperowały,
a pod koniec lat 80. zatrudniały 270
tys. osób (w tym 75% z niepełnosprawnością). – Dla nas były to lata
mlekiem i miodem płynące. ŚWIT był
najbogatszą spółdzielnią w Polsce –
mówi Pan Zdzisław, wciąż pracujący

w kooperatywie. – Były czasy, kiedy
byliśmy największą rozlewnią wód
spirytusowych w Polsce i jedynym
producentem pompek i rozpylaczy.
Żeby wykonać te wyroby, trzeba złożyć ze sobą 10 detali – tylko nasza
firma miała pracowników, którzy to
robili. To był monopol. Dzisiaj produkty z Chin wszystko wypierają,
chociaż wciąż jesteśmy niezawodni
jeśli chodzi o jakość – tłumaczy Pomarański.
Dziś, w radykalnie odmiennych
realiach, firma stara się kontynuować swoje chlubne tradycje i choć
jej też nie ominęły zmiany, wciąż
niemal cały personel stanowią niepełnosprawni. Zatrudnieni nie na
podrzędnych, najgorzej opłacanych
stanowiskach, jak się to często zdarza na otwartym rynku, ale także
najbardziej odpowiedzialnych,
w tym kierowniczych.

Dożywotnie etaty

Przykładem jest Pan Marcin. Po
studiach pracował na uczelni, potem w policji, a następnie w firmie
prywatnej. W pewnym momencie
sytuacja na rynku pracy wpędziła
go w trwające 2 lata bezrobocie.
Wychowywał trójkę dzieci, rodzinę utrzymywała jego żona. Od 11 lat
role są odwrócone. Do spółdzielni
dojeżdża aż z Radomia. Po rehabilitacji i porannej toalecie pędzi na
pociąg do stolicy. Dzień zaczyna od
sporządzenia obszernej dokumentacji, kontroluje dostawy, produkcję
i jakość wyrobów. Wiele z kluczowych spraw przedsiębiorstwa zależy od niego i podległych mu pracowników: to oni pobiorą próbki,
sprawdzą, czy towary nie są wadliwe, czy kosmetyki mają odpowiedni
zapach i czy spełniają wymagania
dotyczące jakości.
– Kariera w ŚWICIE jest długa.
Ludzie pracują tutaj z pokolenia na
pokolenie – mówi Magdalena Czajkowska, odpowiedzialna za PR.
Przykładowo, zatrudnienie w spółdzielni było pierwszą pracą Pana
Arka, który również zajmuje się kontrolą jakości. Choruje na cukrzycę,
w kooperatywie jest od 34 lat. Pan
Zdzisław, który stracił palce jednej
dłoni w wyniku wypadku w innym
zakładzie, pracuje tutaj od 20 lat. –
Przejąłem stanowisko po ojcu, renciście po obozie niemieckim – mówi. Do
pracy ma 7 minut piechotą. Często
zdarza się, że w ŚWICIE zatrudniane
są małżeństwa.

Pani Ania, po tych samych studiach kosmetycznych na Politechnice Radomskiej, co Pan Marcin,
pracuje w laboratorium. Sprawdza
wsady, surowce i współuczestniczy
w tworzeniu formuł kosmetycznych, tworzy próbki. Natomiast
Pani Wyrzykowska – jak na nią mówią – jest brygadzistką, nadzoruje
tak zwane P2, czyli dział montażu
i składania wyrobów. Tutaj około
trzydziestu niepełnosprawnych,
którzy mają problemy z chodzeniem, za to w pełni sprawne ręce,
wkłada słoiczki do kartoników i etykietuje butelki.
ŚWIT ma park maszynowy rozwinięty na tyle, na ile jest to niezbędne. – Część prac mogłyby wykonywać
nowoczesne urządzenia, ale naszą
strategią jest dawanie pracy niepełnosprawnym – tłumaczy specjalistka ds. PR. Nawet w portierni witają
mnie inwalidzi. Ponadto z przedsiębiorstwem współpracuje ponad 800
niepełnosprawnych przedstawicieli
handlowych, którzy wyposażeni
w katalogi sprzedają kosmetyki
poza murami zakładu. Do firmy
przychodzą jedynie na szkolenia,
otrzymują wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę plus prowizję od
sprzedaży.

Jutrzenka nadziei?

Spółdzielni inwalidów i niewidomych jest coraz mniej. Podczas
gdy w 2000 r. funkcjonowało ich
356, w 2013 r. było ich już tylko 184
(w tym 71 w stanie upadłości). Stan
na I kwartał 2014 r. wyglądał następująco: zaledwie 13,5% wszystkich
niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym pracowało zarobkowo.
Tylko przez ostatnich 5 lat ubyło
w Polsce ponad 62 tys. miejsc pracy
na rynku chronionym.
Odpowiedzią na bezrobocie niepełnosprawnych i na upadek spółdzielni nie powinno być jedynie
uświadamianie przedsiębiorcom,
że takie osoby mogą być pełnowartościowymi pracownikami,
ale przede wszystkim ożywienie
przedsiębiorczości społecznej skierowanej do inwalidów, a zwłaszcza
współtworzonej przez nich samych.
Tylko w miejscach nienastawionych
na maksymalizację zysków będą bowiem mogli uzyskać rehabilitację
w pełnym znaczeniu tego słowa
i zdobyć podmiotową pozycję.
Angelina Kussy

Jak powstaje JAK:
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TĘDY DROGA!
Projekt Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych pt.
„Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ”
przyniósł oczekiwane efekty. Spółdzielnie założone w jego ramach
przy warsztatach terapii zajęciowej pozwoliły wielu chorym
powrócić na rynek zatrudnienia, a wypracowany model może –
i powinien! – być wykorzystywany w innych miejscach kraju.
Odpowiedzialność
i satysfakcja

Działalność Spółdzielni Socjalnej „Aktywni” z Koła opiera się
głównie na usługach związanych
z pakowaniem materiałów ściernych w ramach podwykonawstwa
dla Saint-Gobain HPM Polska.
Spółdzielcy nawiązali współpracę z przedsiębiorstwem jeszcze
w okresie, gdy jako grupa inicjatywna nowego podmiotu ekonomii społecznej uczestniczyli w projekcie
Stowarzyszenia. – Firma nam zaufała i obdarzyła ogromnym wsparciem
merytorycznym i technicznym. Już
niebawem otwieramy niepubliczne
przedszkole przyzakładowe, skierowane przede wszystkim do dzieci
pracowników Saint-Gobain. Nasza
współpraca opiera się na wspólnych
celach, którymi są aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych i tworzenie nowych miejsc pracy – mówi
Monika Karkus-Kowalska, kierownik spółdzielni.
Oficjalne otwarcie kooperatywy
nastąpiło 21 maja 2014 r.; pracę zyskało wówczas siedem osób, w tym
pięciu uczestników warsztatów.
Dzięki poszerzaniu działalności
o coraz to nowe usługi, obecnie spółdzielnia posiada już 20 etatowych
pracowników. W zarządzie zasiadają osoby, które mają doświadczenie
w pracy z niepełnosprawnymi i wykluczonymi społecznie. Moja rozmówczyni jest instruktorem terapii zajęciowych, prezes spółdzielni
już od 15 lat zajmuje się działaniami
skierowanymi na poprawę jakości
życia niepełnosprawnych, a wiceprezes zawodowo trudni się prowadzeniem szkoleń dla wykluczonych.
Monika Karkus-Kowalska uważa, że
spółdzielnia wiele zmieniła w życiu
zaangażowanych w nią osób. – Praca wymaga od nas ciągłego doskonalenia się. Czujemy również sporą
odpowiedzialność za ludzi i ich miejsca pracy. Ta spółdzielnia to dla nich
wielka szansa. Warsztaty terapii
zajęciowej dobrze przygotowały ich
do pracy, ale niestety nadal brakuje
pracodawców, którzy potrafią zauważyć i docenić olbrzymi potencjał
uczestników WTZ.
Początki nie były łatwe. „Aktywni” to pierwsza spółdzielnia socjalna w powiecie kolskim. Ponadto
współpraca z tak poważnym partnerem biznesowym, jak Saint-Gobain,
wiązała się z koniecznością podej-

mowania bardzo przemyślanych
i racjonalnych decyzji. – Musieliśmy
zacząć od wypracowania własnego
modelu współpracy. Kiedy powoływano spółdzielnię, temat ekonomii
społecznej był dla nas obcy, a przynajmniej wiedzieliśmy dużo mniej niż
obecnie. Przed nami stało wyzwanie
polegające na budowie przedsiębiorstwa społecznego od podstaw. Chyba
jednak nam się udało, skoro nasze
partnerstwo „Inkluzywny model
biznesowy na rzecz byłych uczestników warsztatów terapii zajęciowej”
zostało dostrzeżone i wyróżnione
w ramach Konkursu na Najlepsze
Partnerstwo Społeczne 2014 – ocenia
Karkus-Kowalska.
Kluczem do sukcesu jest połączenie dyscypliny i przyjaznej atmosfery. – Każdy z pracowników musi
wiedzieć, jakie obowiązki do niego
należą i jak ważna jest jego rola.
Sukces spółdzielni jest sumą działań
wszystkich pracowników. Chcieliśmy
wykreować przestrzeń, w której każdy zatrudniony będzie czuł się dobrze,
i to się nam udało – podsumowuje
spółdzielczyni.

Ciężka praca dla dobra
wspólnego

Kolejnym podmiotem, który uformował się przy okazji projektu, jest
Kościańska Operatywna Spółdzielnia Socjalna KOSS. Prowadzi ona
działalność od 18 lutego 2014 r. –
Spotkałyśmy się przypadkiem na
terenie WTZ, gdzie próbowano założyć spółdzielnię socjalną. Zaproponowano nam udział w spotkaniu
założycielskim z koordynatorami
Stowarzyszenia. Zostałyśmy liderkami i podjęłyśmy się założenia
spółdzielczego przedsiębiorstwa.
Nasza praca zaczęła się od szeregu
szkoleń z różnych dziedzin ekonomii
społecznej – opowiadają Janina Szumińska oraz Magdalena Czeczott-Maćkowiak.
Spółdzielnia świadczy usługi
związane ze sprzątaniem obiektów,
pielęgnacją terenów zielonych i co-packingiem. Odbiorcami są prywatne firmy oraz jednostki administracji publicznej. Obecnie w KOSS
na umowy o pracę zatrudnionych
jest 18 osób o rożnym stopniu niepełnosprawności. Podobnie jak
w przypadku „Aktywnych”, działalność kościańskiej kooperatywy jest
koordynowana przez osoby mające
doświadczenie w pracy z niepeł-

nosprawnymi. Jak same przyznają,
od początku było to dla nich spore
wyzwanie, ale wymierne efekty
istnienia spółdzielni są dowodem
na to, że warto było zaryzykować. –
Zatrudnienie w spółdzielni poprawiło sytuację materialną osób chorych
oraz zwiększyło ich poczucie własnej
wartości. Ciągle jednak wymagają
nadzoru oraz wsparcia w uzyskaniu
samodzielności – mówi Szumińska.
Z kolei Czeczott-Maćkowiak
zwraca uwagę, że sukcesy są okupione dużym wysiłkiem. – Nasza
praca jest stresująca i czasochłonna,
bardzo często nie kończy się po ośmiu
godzinach. Ciąży na nas również odpowiedzialność za stworzone miejsca pracy, bo w razie ich utraty nasi
podopieczni nie mieliby możliwości
powrotu do warsztatów terapii zajęciowej. Trzeba jednak przyznać, że
pomimo swojej niepełnosprawności
są to osoby bardzo pracowite i punktualne. Staramy się być zgraną drużyną – tłumaczy.

WSPÓŁPRACA KOI I LECZY
Spółdzielnia Socjalna „Aktywni”

Kościańska Operatywna Spółdzielnia Socjalna KOSS

Spółdzielnia Socjalna „Współpraca” jest dobrowolnym zrzeszeniem
osób niepełnosprawnych intelektualnie, neurologicznie oraz chorujących psychicznie, współpracujących z osobami pełnosprawnymi
i pozostających pod ich stałym nadzorem. Została założona przez
6 osób niepełnosprawnych i 3 zdrowe, a następnie zarejestrowana
w Krajowym Rejestrze Sądowym
w dniu 12 maja 2011 r. W kolejnym
roku dołączyło do niej 7 kolejnych
osób, które otrzymały wkład do
spółdzielni ze środków publicznych.
Pomysł utworzenia przedsiębiorstwa społecznego narodził
się w Toruńskim Stowarzyszeniu „Współpraca”, które od 1996 r.
działa na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi, nerwowymi
i z lekkim upośledzeniem umysłowym, oraz ich rodzin i opiekunów. Inicjatorem całego przedsięwzięcia był przewodniczący TSW
Andrzej Warot, który od ponad
30 lat działa społecznie na rzecz
wspomnianych grup w różnych
organizacjach. Został on wybrany
prezesem nowo powstałego podmiotu. Zarówno kadra, jak i człon-

kowie spółdzielni rekrutują się ze
Stowarzyszenia.
Wszystkie działania podejmowane przez Spółdzielnię Socjalną
„Współpraca” mają na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do
samodzielnego świadczenia pracy
oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji
osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Kooperatywa dysponuje
wyspecjalizowanymi maszynami
i najnowszymi technologiami, co
gwarantuje najwyższą jakość świadczonych usług przy umiarkowanych
cenach. Działa m.in. w następujących branżach: usługi porządkowe
w pomieszczeniach i na terenach
zewnętrznych, pielęgnacja terenów
zielonych, usługi gastronomiczne,
usługi internetowe i informatyczne
(m.in. projektowanie stron WWW
oraz wykonywanie grafik komputerowych i projektów logotypów).
Spółdzielczą firmę zdecydowanie
wyróżnia indywidualne podejście
do klienta, zapewniające satysfakcję dla obu stron. Ponadto, spółdzielcy gwarantują rzetelność, dokładność i fachowość świadczonych
usług, m.in. dzięki swoim praktycznym doświadczeniom i wiedzy.

Uwaga!
Nowa siedziba Muzeu
m znajduje się
na I piętrze Domu
pod Orłami,
Warszawa, ul. Jasn
a1

Sukces o dwóch ojcach

Nazwa Spółdzielni Socjalnej „Wspólny Sukces” jest wyjątkowo trafiona,
albowiem jej powstanie jest owocem współpracy Gminy Wągrowiec
i Powiatu Wągrowieckiego. Inicjatorką przedsięwzięcia była Irena
Wojewódzka-Kucz, prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz
Chorych, Niepełnosprawnych i Ich
Rodzin „Rehabilitacja” im. Karola
Marcinkowskiego, z którą skontaktował się przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni
Socjalnych, aby przedstawić możliwości, jakie otwiera uczestnictwo
w projekcie „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników
WTZ”. Pomysł założenia spółdzielni
został przedstawiony wójtowi Wągrowca, który z kolei przekonał do
niego urzędników powiatowych.
Prezesem spółdzielni została Ewa
Roman, która wcześniej pracowała
jako instruktorka warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez
„Rehabilitację”.
Ideą przewodnia „Wspólnego
Sukcesu” jest zapewnienie pracy osobom niepełnosprawnym
i wykluczonym społecznie. –
W spółdzielni oprócz mnie pracuje
piętnaście osób z orzeczeniami o niepełnosprawności. Pięcioro z nich
uczestniczyło wcześniej w warsztatach, większość nie miała żadnej
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Spółdzielnia Socjalna „Wspólny Sukces”
pracy ze względu na swoje schorzenia, a niektórzy nie posiadali nawet
prawa do zasiłku – zwraca uwagę
Pani Ewa. Zakres usług, które
oferuje spółdzielnia, jest bardzo
szeroki i nie ogranicza się do jednej dziedziny. Męska część załogi
wykonuje różne prace związane
z pielęgnacją terenów zielonych
(pod nadzorem dwóch asystentów
pracy), zlecane przez gminę oraz
osoby prywatne, a także drobne prace remontowo-budowlane
i czyszczenie nagrobków. Z kolei
kobiety pracują przy produkcji
wiązek kablowych dla taboru kolejowego, motorówek, autobusów
i samolotów. Jest to zlecenie wykonywane w ramach biznesowej
współpracy z firmą El-Cab z Bolechowa. „Panie Amazonki” zatrudnione w spółdzielni wykonują
usługi porządkowe. Ponadto dzięki
Gminie Wągrowiec w sezonie letnim kooperatywa prowadzi dwa
punkty gastronomiczne oraz pobiera opłaty za parking przy plaży

gminnej, co dodatkowo zapewnia
sezonową pracę 8–10 osobom.
Samorząd jest zadowolony z kooperacji. Nie wszystko jednak wygląda idealnie. – Nie jest łatwo pracować z osobami niepełnosprawnymi
intelektualnie, bo czasem bywają one
pełne pretensji, odmawiają wykonywania poleceń i ignorują asystentów.
Poza tym niektórzy dość często biorą
zwolnienia chorobowe, ale takie już
prawo osoby niepełnosprawnej, że
czasem może się źle czuć. Niemniej
jednak nietrudno zauważyć, że praca
w spółdzielni ma dobry wpływ na naszych podopiecznych. „Paniom Amazonkom” dała nadzieję, że jeszcze
wszystko może być tak jak dawniej.
Gdy rozmawiam z pracownikami,
często mówią mi, że spółdzielnia daje
im poczucie normalności. Argumentują, że „każdy normalny człowiek
pracuje, zarabia i ma urlop”. Takie
słowa są dla mnie największą premią
za wysiłek – konkluduje prezes Ewa
Roman.
Bartosz Oszczepalski
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WIELKOPOLSCY KSIĘŻA-SPÓŁDZIELCY

ks. Augustyn
SZAMARZEWSKI
(1832–1891) – jeden ze słynnych wielkopolskich księży, którzy przyczynili się do bujnego rozwoju tamtejszej spółdzielczości i powstania tzw.
wielkopolskiego systemu spółdzielczego. Owdowiawszy w młodym
wieku, wstąpił do seminarium duchownego, po którego ukończeniu
w 1859 r. został wikarym w Środzie
Wielkopolskiej, a później objął probostwo w Ostrowie Wielkopolskim;
zasłynął jako świetny kaznodzieja.
Poza pracą duszpasterską prowadził również aktywną działalność
społeczną, zwłaszcza na polu spółdzielczym. W 1862 r. założył w swojej parafii w Środzie pierwszą kasę
oszczędności, przekształconą później w regularny bank spółdzielczy
systemu H. Schulze-Delitzscha; za
jego sprawą zaistniało także wiele
podobnych inicjatyw, m.in. w Kostrzynie, Książu Wielkopolskim czy
Jarocinie. W 1872 r. zaproponowano mu objęcie stanowiska Patrona
w utworzonym właśnie Związku
Spółek Zarobkowych i Gospodarczych. Mimo pewnych konfliktów
z prezesem Związku M. Łyskowskim, na stanowisku tym pozostawał aż do śmierci i zasłużył się jako
świetny organizator, szczególnie
działalności rewizyjnej Związku
oraz Banku Związku. Uporządkował tę działalność, osobiście
podróżując po terenach zaboru
pruskiego pomagał w zakładaniu
nowych spółdzielni (łącznie przyczynił się do powstania ponad 50),
odwiedzał i wizytował istniejące,
zachęcał do wstępowania do nich,
udzielał wskazówek, prowadził
szkolenia. Był autorem instrukcji
dla rewidentów, pisał też wiele na
łamach różnych czasopism. Sławne
stały się jego słowa o konieczności
zagospodarowania nawet najmniej-

szych kapitałów – „miedziaków”,
jak je nazywał – co uznać można za
motto działalności Banków Ludowych. Wciągnął do pracy w spółdzielczości wielu innych duchownych, w tym swego późniejszego
następcę na stanowisku Patrona, ks.
P. Wawrzyniaka. Ks. Szamarzewski
był też gorącym patriotą, działał na
rzecz pomocy dla Powstania Styczniowego, przedostał się nawet do
Królestwa, lecz został zatrzymany
i uwięziony. Powtórnie aresztowano go w 1872 r. za czynny sprzeciw
wobec Kulturkampfu. Jego działalność duszpasterska, społeczna i narodowa sprawiła, że zyskał wielką
popularność. Zmarł niespodziewanie podczas odprawiania mszy,
a jego pogrzeb w Ostrowie przemienił się w manifestację patriotyczną.
Jego pomnik stoi obecnie przed kościołem pw. Podwyższenia Krzyża
Pańskiego w Poznaniu, patronuje
także ulicom w tym mieście i w Ostrowie oraz Nagrodzie Gospodarczej
Ziemi Ostrowskiej.

ks. Piotr
WAWRZYNIAK
(1849–1910) – drugi z trójki słynnych
wielkopolskich księży szczególnie
zasłużonych dla rozwoju spółdzielczości w zaborze pruskim. Pochodził z bardzo religijnej chłopskiej
rodziny spod Śremu, odebrał staranne wykształcenie w śremskim
gimnazjum, potem w kilku seminariach duchownych. W latach
szkolnych związał się z grupą patriotycznej młodzieży, planował nawet ucieczkę do Królestwa by wziąć
udział w Powstaniu Styczniowym.
Po przyjęciu święceń kapłańskich
w 1872 r. został wikarym w Śremie,
którą to funkcję sprawował przez 26
lat, pod koniec pełniąc de facto obowiązki proboszcza, na objęcie tego

stanowiska przez niego nie zgadzały się jednak pruskie władze. Proboszczem został dopiero w 1898 r.,
lecz nie w Śremie tylko w Mogilnie.
Dał się poznać jako świetny gospodarz swych parafii, dbający również o polepszenie warunków życia
mieszkańców, rozwój kultury i zachowanie polskości. W 1873 r. zreorganizował istniejące w Śremie już
od 1850 r. Towarzystwo Oszczędności i Pożyczek Wekslowych
w Bank Ludowy na wzór powstałych w poprzednich latach w innych
miastach Wielkopolski i Pomorza
takich banków spółdzielczych, opartych o model Schulze-Delitzscha.
Został kasjerem, a potem dyrektorem śremskiego banku; w tym
czasie nawiązał bliski kontakt z ks.
A. Szamarzewskim, jednym z najważniejszych promotorów bankowości spółdzielczej w zaborze
pruskim, patronem Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych.
Z inicjatywy ks. Szamarzewskiego
został rewidentem Związku, od
1887 r. jego wicepatronem, wreszcie po śmierci ks. Szamarzewskiego w 1891 r. – patronem. Pełniąc tę
funkcję podróżował bez ustanku
po całym zaborze oraz innych ziemiach polskich, odbywał dziesiątki
spotkań, wizytacji, kontroli, prowadził szkolenia, także pisał. Miał
ogromny autorytet i rządził Związkiem „żelazną ręką”, przyczynił się
znacznie do konsolidacji organizacji
i samych Banków Ludowych. Był
jednym z inicjatorów i długoletnim
kuratorem Banku Związku Spółek
Zarobkowych; doprowadził do nawiązania kontaktów zagranicznych
i przystąpienia swej organizacji do
Międzynarodowego Związku Spółdzielczego. Działał również w polityce; w latach 1894–1898 wybrany
został posłem do Sejmu Pruskiego
w Berlinie. Przy tej okazji zorganizował w stolicy Niemiec polską
spółdzielnię oszczędnościowo-pożyczkową „Skarbona” oraz
wydawał polską gazetę Dziennik
Berliński. Podróżował do Stanów
Zjednoczonych, przyczynił się też
do powstania Banków Ludowych na
Górnym Śląsku, a od 1900 r. zakładał wiejskie spółdzielnie rolniczo-handlowe, które nazywano „Rolnikami” – pierwszą w swojej nowej
parafii w Mogilnie. Już wcześniej
zresztą związany był z ruchem Kółek Rolniczych. Mniej znany jest
jako twórca Towarzystwa Domu
Zdrowia dla Kapłanów Katolickich
w Zakopanem, prowadzącego popularną „Księżówkę” – zorganizowany na spółdzielczych zasadach
dom wypoczynkowy dla księży,
w którym po latach wielokrotnie
bywał Karol Wojtyła, po raz ostatni

w 1997 r. jako papież Jan Paweł II. Ks.
Wawrzyniak kierował też Drukarnią
i Księgarnią św. Wojciecha, ważnym poznańskim wydawnictwem
literatury religijnej i narodowej,
podejmował wiele innych inicjatyw na niwie społecznej i kultury.
Mimo tak wielu różnych zasług, ks.
Wawrzyniak pamiętany jest jednak przede wszystkim jako jeden
z najważniejszych twórców polskiej
spółdzielczości, a w Mogilnie, gdzie
został pochowany, stoi dziś jego
pomnik, inny wzniesiony został
w Śremie. Jego imię nosi obecnie
Bank Spółdzielczy w Śremie, wiele
wielkopolskich szkół, patronuje też
ulicom w kilku miastach Polski.

ks. Stanisław
ADAMSKI
(1875–1967) – najmłodszy z wielkiej
trójki słynnych wielkopolskich
księży, twórców tamtejszego „systemu spółdzielczego” opartego
o działalność prężnych Banków
Ludowych. Niezależnie od pracy
duszpasterskiej przez całe życie
intensywnie działał na polu społecznym, a zwłaszcza, od 1900 r.,
w spółdzielczości. Po śmierci ks.
P. Wawrzyniaka został patronem
Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych w Poznaniu, którego
aktywność szeroko rozwijał obejmując nią nowe typy spółdzielni.
W dużym stopniu dzięki niemu
Banki Ludowe i cały „wielkopolski
system spółdzielczy” przetrwały trudne lata I wojny światowej;
udało się zapobiec wykorzystaniu
ich kapitałów na potrzeby gospodarki wojennej, a Bank Związku był
nawet w stanie udzielić pomocy
finansowej spółdzielniom w Królestwie, gdy całość ziem polskich po
sierpniu 1915 r. znalazła się pod panowaniem państw centralnych. Tuż

przed zakończeniem wojny udało
się wycofać większość funduszów
ulokowanych w bankach w Berlinie. W dniach 7–9 lutego 1918 r. ks.
St. Adamski był jednym z organizatorów i przewodniczącym obrad
I Konferencji Przewodników Polskiej Kooperacji w Lublinie – zjazdu przedstawicieli spółdzielczości
wszystkich trzech zaborów, który
dyskutował nad programem rozwoju tego ruchu już po przewidywanym odzyskaniu niepodległości. Po
wojnie ks. Adamski kontynuował
działalność w Związku Spółdzielni
Rolniczych i Zarobkowo-Gospodarczych i w powstałej w 1924 r. Unii
Związków Spółdzielczych w Polsce,
obejmującej wywodzące się z tradycji Schulze-Delitzscha spółdzielnie
już nie tylko z Wielkopolski, ale z całego kraju. Był członkiem Państwowej Rady Spółdzielczej. Popadając
nieraz w konflikt z przedstawicielami innych nurtów minimalizował
rolę ideologii spółdzielczej, a formę
spółdzielczą traktował elastycznie, nie odrzucając np. możliwości
przekształcania dobrze rozwiniętych spółdzielni w spółki akcyjne.
Zadaniem spółdzielni miało być
według niego tworzenie zrębów
nowoczesnych instytucji gospodarczych w odbudowanym i rozwijającym się państwie polskim. Poza
pracą na rzecz spółdzielczości ks.
Adamski zajął się polityką – był naczelnikiem Komisariatu Naczelnej
Rady Ludowej (rządu dzielnicowego) w okresie Powstania Wielkopolskiego, współorganizatorem wojska
polskiego, posłem i senatorem z ramienia Chrześcijańskiej Demokracji, a także jednym z twórców Akcji Katolickiej i Katolickiej Agencji
Prasowej. W 1930 r. został biskupem
katowickim. Wysiedlony z Katowic
w czasie okupacji niemieckiej, powrócił tam niezwłocznie w styczniu
1945 r. i organizował pracę duszpasterską, lecz wkrótce na skutek
złego stanu zdrowia i represji ze
strony komunistycznych władz
musiał ograniczyć swą aktywność.
Pochowany został w krypcie katowickiej katedry. Mimo iż zawsze
pozostawał wierny liberalnemu
modelowi spółdzielczości, głosił
zarazem poglądy bliskie solidaryzmowi chrześcijańskiemu, podkreślając konieczność rozwiązywania
problemów społecznych poprzez
różne formy samopomocy.
Biogramy z leksykonu działaczy
spółdzielczych opublikowanego
na stronie Muzeum Historii
Spółdzielczości w Polsce
(mhs.org.pl)
Opracowanie

dr Adam Piechowski
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Najwięcej pytań, szczególnie w końcu okresu rozliczeniowego, wzbudza kwestia podziału nadwyżki bilansowej. Reguluje ją art. 10 ustawy
z 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. nr 94, poz.
651, z późn.zm.), który stanowi, że
nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie uchwały
walnego zgromadzenia i jest przeznaczana na: 1) zwiększenie funduszu zasobowego – nie mniej niż
40%; 2) cele, o których mowa w art. 2
ust. 2 i 3 – nie mniej niż 40%; 3) fundusz inwestycyjny. W art. 10 ust. 2
znajdujemy zastrzeżenie, że nadwyżka bilansowa nie może podlegać podziałowi pomiędzy członków
spółdzielni socjalnej, w szczególności nie może być przeznaczona na
zwiększenie funduszu udziałowego,
jak również nie może być przeznaczona na oprocentowanie udziałów.
Ten przepis został uchwalony
w celu wzmocnienia pozycji ekonomicznej spółdzielni. Fundusz
zasobowy powstaje z wpłat wpisowego. Później, w trakcie funkcjonowania spółdzielni, dokonywane
są nań inne wpłaty. Fundusz zasobowy nie podlega bezpośrednio
podziałowi między członków. Pokrywane mogą być z niego straty
spółdzielni. W prawie spółdzielczym nie istnieje podobny przepis
dotyczący sztywnego podziału
nadwyżki budżetowej, tam podziału dokonuje Walne Zgromadzenie.
W przypadku gdy spółdzielnia posiada nadwyżkę bilansową, przeznacza ją zgodnie z art. 10 ustawy
z 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. nr 94, poz.
651, z późn.zm.) na poszczególne
cele/fundusze, wskazane w tym-

że przepisie. Należy pamiętać, że
nadwyżka budżetowa dotyczy poprzedniego roku rozrachunkowego.
W przypadku gdy bilansowo mamy
nadwyżkę, ale brakuje pieniędzy na
wynagrodzenia (ponieważ np. prowadzimy działalność sezonową)
i w związku z tym, że ustawa o spółdzielniach socjalnych nie stanowi
szczegółowych przepisów dotyczących gospodarki spółdzielni, należy
na podstawie art. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych powołać się
na przepisy ustawy z 16 września
1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst
jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1443,
z późn. zm., dalej jako „ustawa Prawo spółdzielcze”). I tak, pojawiająca
się w następnym roku strata może
zostać pokryta z funduszu zasobowego na podstawie art. 90 ustawy
Prawo spółdzielcze, po przesunięciu pieniędzy z funduszu zasobowego na prowadzenie działalności bieżącej. Art. 90. § 1 stanowi, że straty
bilansowe spółdzielni pokrywa się
z funduszu zasobowego, a w części
przekraczającej fundusz zasobowy –
z funduszu udziałowego i innych
funduszów własnych spółdzielni
według kolejności ustalonej przez
statut. Straty pierwszego roku obrachunkowego po założeniu spółdzielni mogą być pokryte w roku następnym. Przepis art. 90. § 2 stanowi
z kolei, że gdyby fundusze własne
nie wystarczyły na pokrycie strat,
walne zgromadzenie może podjąć
uchwałę zobowiązującą członków do wcześniejszego wpłacenia
udziałów, niż to przewiduje statut.
Przepis art. 10 ust 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych dotyczący
niemożności skorzystania przez
członka z nadwyżki budżetowej
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różnicuje status członka spółdzielni socjalnej w porównaniu z członkiem spółdzielni pracy. I tak, nadwyżka bilansowa nie może podlegać
podziałowi pomiędzy członków
spółdzielni socjalnej, jak to się
dzieje w przypadku spółdzielni
utworzonej na podstawie przepisów ustawy Prawo spółdzielcze. Nie
może być również przeznaczona na
zwiększenie funduszu udziałowego
oraz na oprocentowanie udziałów.
Pozbawienie możliwości skorzystania przez członka bezpośrednio
z nadwyżki może prowadzić do
rozluźnienia więzi właścicielskich
ze spółdzielnią socjalną, co jest
sprzeczne z ideą spółdzielczości.
W takim bowiem przypadku członek spółdzielni socjalnej nie może
czuć się jej właścicielem w sensie
ekonomicznym, co jest istotne dla
aktywizacji zawodowej i reintegracji społecznej. Jedynym przypadkiem, kiedy możliwe jest uzyskanie
środków przez członka spółdzielni
socjalnej jest likwidacja spółdzielni socjalnej z zastrzeżeniem, że
tylko 20% środków pozostających
po spłaceniu zobowiązań i wydzieleniu kwot przeznaczonych na
udziały można podzielić między
członków (art. 19 ustawy o spółdzielniach socjalnych). Pozostała
część przekazywana jest na Fundusz Pracy. Z punktu widzenia celu
ustawy jest to rozwiązanie o tyle
uzasadnione, że spółdzielnia socjalna i jej członkowie mogą korzystać
de facto z przywileju zatrudnienia
wspieranego i możliwości wsparcia
finansowego.
Publikacja bezpłatna
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narzędzia do uwalniania grupowego
potencjału spółdzielni socjalnej

Biblioteka Spółdzielczości Socjalnej
tom 7

Kamil Krzysztof Zieliński

13 SPOSOBÓW NA ROZPOCZĘCIE
DZIAŁAL NOŚCI GOSPODARCZEJ
…czyli nigdy nie zawadzi,
jak głupi mądremu doradzi!

Biblioteka Spółdzielczości Socjalnej
tom 8

Barbara Godlewska-Bujok

SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNIKA!
SPÓŁDZIELCZE BIURO INTERWENCYJNE:
OZRSS.PL/SBI

Publikacje wydane w ramach projektu pt . „Spółdzielnia nie jest
tylko przedsiębiorstwem. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla kadr
spółdzielni socjalnych w Polsce” realizowanego przez Ogólnopolski
Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych ze środków Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich. Publikacje bezpłatne
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NASZA SPÓŁDZIELCZA
ORGANIZACJA
Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych
funkcjonuje od 2007 r. Został powołany przez spółdzielców z całej Polski, zgodnie z prawem spółdzielczym.

OZRSS zrzesza
spółdzielnie socjalne,
mając na celu:
wspieranie rozwoju i wzmacnianie sektora spółdzielczości socjalnej w kraju
˺˺ rzecznictwo i reprezentowanie
interesów zrzeszonych spółdzielni wobec administracji państwowej i samorządowej
˺˺ inicjowanie i rozwijanie kooperacji 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 kraju. Pytania można zgłaszać przez
formularz on-line na stronie: www.
ozrss.pl (należy kliknąć w baner: SBI
Spółdzielcze Biuro Interwencyjne).
Porad i informacji udziela prawniczka: dr Barbara Godlewska-Bujok, współautorka komentarza do
ustawy o spółdzielniach socjalnych.
Odpowiedzi udzielane są w ciągu
siedmiu dni.
Ponadto Związek regularnie organizuje szkolenia dla spółdzielców
i pracowników spółdzielni. Zdoby-

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

wa środki publiczne na działalność
szkoleniową, dzięki czemu spółdzielnie członkowskie mogą mieć
refundowaną znaczną część kosztów 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 dysponowania 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 funkcjonowaniu spółdzielni. Uznajemy,
że o wiele lepiej jest gdy robią to ludzie przygotowani i życzliwi wobec
spółdzielni socjalnych oraz dobrze
znający ich specyfikę.

darmowa reklama
Członkowie OZRSS mogą skorzystać
z darmowej wizytówki internetowej
prezentującej ich działalność. Dzięki wizytówce w portalu Związku
spółdzielnia może:
˺˺ zaprezentować swoją ofertę
˺˺ umieścić dane kontaktowe
˺˺ pochwalić się rekomendacjami
od klientów.

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

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 wsparcia ekonomii społecznej, przedstawicieli administracji centralnej oraz
szczebla samorządowego.

wpływ na decyzje
administracji
Przedstawiciele Związku aktywnie
uczestniczą w pracach powołanego
przez Prezesa Rady Ministrów Zespołu ds. rozwiązań systemowych
w zakresie ekonomii społecznej,
Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Krajowej Rady Spółdzielczej. Nasi reprezentanci na bieżąco
przekazują postulaty i wnioski spółdzielców socjalnych, np. w zakresie
zmian prawa, biorą udział w konsultacjach społecznych – zgłaszają
uwagi i propozycje zmian w prawie.
Pomagamy także zdobyć interpretacje i stanowiska w sprawach ważnych dla spółdzielni.

wymiana doświadczeń
Od 2009 r. organizujemy rokrocznie Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych – wymieniamy
doświadczenia i poglądy, informujemy się nawzajem o sukcesach,
porażkach i planach. Analizujemy
także sytuację naszego sektora
i staramy się wypracować wspól-
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ną linię działania. Forum jest okazją do nagrodzenia pracowników
administracji szczególnie zasłużonych dla spółdzielczości socjalnej – 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 wymianę doświadczeń, ale także zacieśnienie współpracy oraz rozwój
spółdzielni działających w różnych
branżach (np. gastronomicznej,
opieki nad dziećmi, usług opiekuńczych, działań promocyjnych
i reklamowych).

Jak wstąpić do Związku
Spółdzielnia powinna podjąć
podczas Walnego Zgromadzenia
uchwałę o przystąpieniu do Związku. Następnie wraz z wypełnioną
deklaracją członkowską należy ją
przesłać na adres OZRSS.
Wzory uchwał i deklaracja znajdują się na stronie internetowej:
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 nieprzerwanie od 2005 r.
W skład Zarządu wchodzą: Cezary Miżejewski, były wiceminister
polityki społecznej, autor ustawy
o spółdzielniach socjalnych, reprezentujący spółdzielnię socjalną
osób prawnych „Opoka” w Kluczach, Marcin Juszczyk z zasłużonej
dla spółdzielczości Byczyny, Aneta
Englot z tarnobrzeskiej spółdzielni
„Konar”, Michał Sobczyk – kooperatysta z Łodzi, oraz dr Małgorzata
Ołdak z Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.
To tylko niektóre osoby, którym
możesz zaufać – jest nas dużo więcej.
Pamiętaj, że jeśli chcemy sukcesów,
musimy się zorganizować. OZRSS
to spółdzielcy socjalni działający
na rzecz spółdzielców socjalnych.

Ogólnopolski Związek Rewizyjny
Spółdzielni Socjalnych
ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa
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