MODEL DZIAŁANIA WIELOSEKTOROWEJ
SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

na przykładzie Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych
„Centrum Usług Środowiskowych”

Słupno 2012

MODEL DZIAŁANIA WIELOSEKTOROWEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

Realizacja merytoryczna:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie

Spis treści

Opracowanie:
Joanna Augustowska
Katarzyna Sobiecka
Marek Romaniec
Skład, łamanie, grafika, projekt okładki:
www.abckonkret.pl
Korekta:
Bogumiła Nowak
Michał Gołębiewski
Wydawca:
Stowarzyszenie
w Warszawie.

Centrum

Wspierania

Aktywności

Lokalnej

CAL

Druk:
Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych”
Publikacja współﬁnansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki
2007 - 2013, Priorytet VII, Działanie 7.4.
Publikacja przeznaczona jest do bezpłatnej dystrybucji.
Nakład: 600 egz.
ISBN 978-83-62380-15-2

Wstęp.................................................................................................................................................... 4
Rozdział I
Innowacyjność w działaniu, czyli nowe rozwiązania w zakresie rozwoju ekonomii
społecznej (Katarzyna Sobiecka).................................................................................................... 5
1.
Projekty innowacyjne sposobem na nowe rozwiązania.......................... 5
2.
Projekt innowacyjny „Innowacje - przedsiębiorczość - rozwój............. 6
3.
Wielosektorowa Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych......................... 9
Rozdział II
Teoria, czyli rys o Ekonomii Społecznej (Marek Romaniec)........................... 11
Rozdział III
Budowanie systemu pomocy społecznej w środowisku wiejskim na podstawie doświadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie
(Joanna Augustowska)............................................................................................ 21
1.
Działania równorzędne ... czyli połączone zbiorniki
aktywności..................................................................................... 22
2.
Kompleksowe działanie - zmiana struktur ... ........................... 25
Rozdział IV
Proces tworzenia wielosektorowej spółdzielni socjalnej, na przykładzie
Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych”
(Joanna Augustowska, Katarzyna Sobiecka)....................................................... 33
1.
Legislacyjne rozwiązania - w stronę rozwoju
spółdzielczości............................................................................... 33
2.
Tworzenie spółdzielni socjalnej osób prawnych z praktyki wzięte........................................................................... 33
3.
Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych „Centrum
Usług Środowiskowych” w Słupnie (CUŚ)................................ 44
Rozdział V
Laboratorium Ekonomii Społecznej, czyli edukacja w działaniu - wizja
przyszłości (Joanna Augustowska)...................................................................... 51
1.
Wymiar jednostkowy (praca z ludźmi)...................................... 51
2.
Wymiar instytucjonalny (praca z instytucjami)....................... 53
Wzory uchwał Rady Gminy dotyczących Spółdzielni Socjalnej Osób
Prawnych.................................................................................................................. 64
Wzór Statutu Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych.......................................... 66
Wzory uchwał Walnego Zgromadzenia Założycielskiego Spółdzielni Socjalnej
Osób Prawnych....................................................................................................... 85
Wzory uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych......... 88

3

MODEL DZIAŁANIA WIELOSEKTOROWEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

MODEL DZIAŁANIA WIELOSEKTOROWEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

Wstęp

Rozdział I

Przekazujemy Państwu publikację powstałą w ramach projektu
„Innowacje – przedsiębiorczość – rozwój” współﬁnansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dotyczącą
procesu tworzenia modelowej spółdzielni socjalnej osób prawnych, której założycielem jest samorząd, organizacja pozarządowa i kościelna osoba prawna.

Innowacyjność w działaniu, czyli nowe rozwiązania w zakresie rozwoju
ekonomii społecznej.

Spółdzielnia socjalna osób prawnych jest młodym podmiotem ekonomii społecznej. Dopiero nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych z dnia
7 maja 2009 roku dała możliwość tworzenia spółdzielni socjalnych nie tylko
osobom ﬁzycznym, ale również osobom prawnym, takim jak jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz kościelne osoby prawne.
Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na rolę jaką odgrywa samorząd
w rozwoju spółdzielczości. Także w tworzeniu obszaru rozwoju ekonomii społecznej, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, w szeroko pojętej aktywizacji i edukacji społeczeństwa. Istotne znaczenie w tym obszarze ma współpraca międzysektorowa oraz partycypacyjny udział mieszkańców w kreowaniu
lokalnych przedsięwzięć.
Okiem realizatorów przybliżamy etap tworzenia wielosektorowej spółdzielni socjalnej, ale też etap przygotowawczy polegający na animacji społecznej
i edukacji, który naszym zdaniem jako praktyków jest niezbędny przy powstawaniu takiej formy zatrudnienia. Należy również zauważyć, jak ogromne znaczenie
w rozwoju ekonomii społecznej i podmiotów ekonomii społecznej mają lokalni
„aktorzy” życia społecznego, czy instytucje inicjujące działania aktywizacyjne,
np.: ośrodki pomocy społecznej. Bardzo ważne jest też podejście biznesu do powstających podmiotów, które łączą cechy społeczne i ekonomiczne. Odpowiadają one na realne potrzeby mieszkańców, tworząc różnorodny wachlarz usług.
W poradniku przedstawiamy „dobrą praktykę”, przemyślenia i wątpliwości, na przykładzie Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Centrum Usług
Środowiskowych” z siedzibą w Słupnie oraz inne działania wokół spółdzielczości, jako system naczyń połączonych.

Katarzyna Sobiecka

1.
Projekty innowacyjne sposobem na nowe rozwiązania.
Projekty innowacyjne to możliwość szukania i testowania nowych
rozwiązań problemów pojawiających się w różnych sferach życia społecznego,
szukania nowych metod działania w tych obszarach problemowych, w których
nie ma wypracowanych konkretnych rozwiązań. W ramach realizacji projektów innowacyjnych mogą również powstać narzędzia, metody, za pomocą
których nowe rozwiązania będą upowszechniane i promowane, a osiągnięte
realne efekty mogą być szeroko zastosowane w praktyce, zaadoptowane
w innych regionach poprzez wymianę informacji, doświadczeń i dobrych praktyk. Istotą tego rodzaju projektów jest także partnerskie działanie wielu różnych podmiotów, instytucji, organizacji, przedstawicieli władz lokalnych, czy
samych mieszkańców w celu rozwiązania problemów istniejących na określonym
terenie oraz osiągnięcia planowanych efektów przy wykorzystaniu potencjału
i zasobów wszystkich partnerów. Zasadą, która wpływa na efektywność
powstawania nowych rozwiązań, czy wykorzystywania wypracowanych narzędzi pracy, jest włączenie do realizacji projektu innowacyjnego grup odbiorców
wsparcia oraz przyszłych użytkowników mających powstać instrumentów.
Bieżący ich udział w podejmowanych działaniach projektowych wpływa na
uzyskanie lepszego efektu końcowego, czy na zrealizowanie projektu w ogóle. 1
Możliwość zastosowania projektów innowacyjnych testujących
i upowszechniających w zakresie rozwoju zasobów ludzkich w obszarze
edukacji, integracji, aktywizacji, samopomocy, zatrudnienia, poprawy
funkcjonowania podmiotów gospodarczych, czy poprawy jakości zarządzania,
daje Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)2 współﬁnansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

www.kapitalludzki.gov.pl
Programy Operacyjne to programy stworzone do obsługi funduszy, za pomocą których Unia
Europejska udostępnia środki na rozwój społeczny, regionalny i gospodarczy krajom członkowskim. Program Operacyjny Kapitał Ludzki umożliwia dostęp do środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
1
2
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2. Projekt innowacyjny „Innowacje – przedsiębiorczość – rozwój”.
Projekt „Innowacje – przedsiębiorczość – rozwój” współﬁnansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII „Promocja
integracji społecznej”, Działanie 7.4 „Projekty innowacyjne” realizowany przez
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie
w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Słupnie, Stowarzyszeniem Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS w Warszawie
oraz ﬁrmą ARKA TECH D. FOTEK Sp. jawna z siedzibą w Słupnie.
Realizacją projektu został objęty teren województwa mazowieckiego
w okresie od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.03.2013 r. Celem głównym projektu
było wzmocnienie trwałości podmiotów ekonomii społecznej poprzez innowacyjne formy instytucjonalne, wsparcie wielosektorowe, wzmocnienie empowermentu w budowaniu sektora ekonomii społecznej.
Dla osiągnięcia celu głównego we wniosku o doﬁnansowanie określone
zostały cele szczegółowe jak:
- podniesienie poziomu świadomości odnośnie korzyści płynących z sektora
ekonomii społecznej, szczególnie w sytuacjach kryzysowych, wzmocnienie
zaangażowania sektora biznesu, publicznego i obywatelskiego;
- wzmocnienie metod rozwiązywania problemów społecznych w środowisku lokalnym poprzez innowacyjne modele instytucjonalne podmiotów
ekonomii społecznej i otoczenia;
- włączenie nowych rozwiązań instytucjonalnych do głównego nurtu polityk
lokalnych.
Ważnym założeniem było również to, iż projekt poprzez nowe rozwiązanie instytucjonalne o charakterze innowacyjnym przyczynić się ma do
upowszechnienia rozwiązań zapewniających rozwój podmiotów ekonomii
społecznej (PES) w ramach wielosektorowej współpracy partnerskiej oraz
upowszechnienia nowych rozwiązań organizacyjno – prawnych dotyczących
tych podmiotów. Jednym z elementów istotnych dla osiągnięcia zakładanych
rezultatów było nawiązanie partnerskich relacji z przedsiębiorcami, przekonanie biznesu, że PES to nie konkurencja, ale sposób na wspólne rozwiązywanie
lokalnych problemów społecznych, na realizację lokalnych polityk z wykorzystaniem rozwiązań biznesowych. Ukazanie przedsiębiorcom korzyści płynących z tworzenia sieci współpracy pomiędzy biznesem a podmiotami ekonomii
społecznej.
Realizacja projektu „Innowacje – przedsiębiorczość – rozwój” to wiele wzajemnie uzupełniających się działań związanych z tworzeniem i rozwojem podmiotów ekonomii społecznej, budowaniem i rozwojem partnerstwa wielosektorowego w zakresie ekonomii społecznej, współpracą podmiotów ekonomii
6
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społecznej z biznesem, tworzeniem klastrów podmiotów ekonomii społecznej,
tworzeniem lokalnych dokumentów strategicznych, jak również aktywizacją
społeczności lokalnych. Dlatego też jego oddziaływanie było skierowane do
wielu osób m.in.: przedstawicieli władz samorządowych, organizacji pozarządowych, biznesu, naukowców, badaczy, samorządowych jednostek organizacyjnych, mieszkańców obszarów objętych wsparciem, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, kluczowych „aktorów” życia społeczności lokalnych.
Każda z tych grup osób, gdzie są to nie tylko odbiorcy wsparcia (np. osoby
bezrobotne, osoby niepełnosprawne, mieszkańcy), ale i użytkownicy wypracowywanych narzędzi (np. przedstawiciele samorządu, instytucji, organizacji,
społeczności lokalnej), poprzez swój czynny udział w poszczególnych działaniach projektu, miała swój wkład w wypracowanie rozwiązań, powstanie
produktu innowacyjnego.
W projekcie „Innowacje – przedsiębiorczość - rozwój” zgodnie z wnioskiem
aplikacyjnym zostały zrealizowane następujące zadania:
- Diagnoza i analiza problemu - badania diagnozujące – polegające na przeprowadzeniu badań pogłębiających diagnozę obecnej sytuacji w sektorze
ekonomii społecznej z udziałem społeczności, obejmujące respondentów
z podmiotów ekonomii społecznej, instytucji wspierających i współpracujących, przedsiębiorców, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.
- Opracowanie wstępnej wersji produktu ﬁnalnego oraz strategii wdrażania
projektu – po konsultacjach w ramach partnerstwa, z przedstawicielami
grup docelowych przeprowadzonych na spotkaniach panelowych i fokusowych.
- Testowanie opracowanego produktu ﬁnalnego – modelu działania wielosektorowej spółdzielni socjalnej i współpracy pomiędzy podmiotami ekonomii
społecznej i przedsiębiorcami na spotkaniach panelowych i fokusowych oraz
debatach, będących formą upowszechniania i włączania produktu ﬁnalnego
do polityki.
- Analiza rzeczywistych efektów testowanego produktu ﬁnalnego – badanie efektów testowanych produktów poprzez zgromadzenie i analizę
wszystkich danych z testowania, przeprowadzenie debat na temat efektów
upowszechniania.
- Opracowanie produktu ﬁnalnego – założono powstanie pięciu produktów
– modeli:
1. Laboratorium Ekonomii Społecznej.
2. Klaster Podmiotów Ekonomii Społecznej.
3. Model działania wielosektorowej Spółdzielni Socjalnej.
4. Model współpracy pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej
i przedsiębiorcami.
7
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5. Mazowiecka Strategia Rozwoju Ekonomii Społecznej.
- Upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu polityki – upowszechnienie produktów ﬁnalnych wśród grup docelowych i decydentów poprzez
wydanie poradników dotyczących działania wypracowanych produktów,
organizowania konferencji, spotkań.
Okiem realizatora:
Podczas realizacji projektu „Innowacje – przedsiębiorczość – rozwój” bardzo
istotnym elementem była współpraca pomiędzy partnerami go realizującymi,
w tym przypadku współpraca międzysektorowa.
Realizatorzy projektu to przedstawiciele trzech sektorów:
- samorządu – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie (Partner projektu);
- organizacji pozarządowych – Stowarzyszenie Wspierania Aktywności
Lokalnej CAL w Warszawie (Lider projektu) i Stowarzyszenie Biuro Obsługi
Ruchu Inicjatyw Obywatelskich w Warszawie (Partner projektu);
- biznesu - ARKA TECH D.FOTEK Sp. jawna z siedzibą w Słupnie (Partner
projektu).
Trzy sektory, trzy formy organizacyjne, trzy sposoby działalności, niekiedy trzy
rożne spojrzenia, ale cel ten sam. Dlatego też bardzo ważne było wypracowywanie kompromisów, wspólne obieranie takich kierunków działań, aby osiągnąć
zamierzone rezultaty. Współpraca przy realizacji takiego przedsięwzięcia, to
bieżące kontaktowanie się partnerów odpowiedzialnych za różne odcinki pracy
składające się na całość projektu, częsta wymiana informacji. Uczestniczenie w
spotkaniach Zespołu Sterującego, którego zadaniem było podejmowanie działań naprawczych w razie powstawania jakichkolwiek problemów w realizacji
zadań projektowych. Można także powiedzieć, że współuczestniczenie różnych
podmiotów przy realizacji projektu ma również wymiar edukacyjny dla samych
partnerów. Każdy z podmiotów posiada pewien potencjał, doświadczenie, zakres
dobrych praktyk, którymi może się dzielić ze współrealizatorami. Szczególnie
ważne jest to przy realizacji projektów innowacyjnych, w których istotą jest poszukiwanie i testowanie nowych rozwiązań w różnych obszarach problemowych,
a także zainteresowanie przeniesieniem opracowanych rozwiązań w inne regiony.
Podstawą jest komplementarne działanie partnerów.
Katarzyna Sobiecka

3. Wielosektorowa Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych.
Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych z udziałem przedstawicieli wielu
sektorów to jeden z innowacyjnych produktów projektu „Innowacje – przedsiębiorczość – rozwój” za którego powstanie podczas realizacji zadań projektowych odpowiedzialny był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie.
Funkcjonowanie tego typu przedsiębiorstwa społecznego na terenie Gminy
Słupno, to jednoczesne świadczenie usług odpowiadających na realne potrzeby
społeczeństwa lokalnego, tworzenie lokalnego rynku pracy, jak i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu. Reasumując wielosektorowa
spółdzielnia socjalna daje możliwość skutecznego rozwiązywania problemów
społecznych, poprzez współpracę międzysektorową przy jednoczesnym powstawaniu nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym.
Działanie jakim jest utworzenie spółdzielni socjalnej osób prawnych ma
charakter :
- instytucjonalny – tworzenie sieci współpracy różnych podmiotów, instytucji, organizacji;
- społeczny- tworzenie lokalnych miejsc pracy dla osób o niskich kwaliﬁkacjach i niskiej zatrudnialności, osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, umożliwiając ich integrację społeczną
i zawodową;
- gospodarczy – prowadzenie działalności gospodarczej odpowiadającej
na realne potrzeby lokalnej społeczności, jak i lokalnych instytucji.
Proces tworzenia spółdzielni, poprzedzony jednak został szerokimi badaniami
o charakterze jakościowym, dotyczącymi postrzegania ekonomii społecznej na
terenie gminy Słupno, zainteresowania powstawaniem przedsiębiorstw społecznych, potencjału ludzkiego, czy aktywności społecznej w zakresie rozwoju
ekonomii społecznej.3
Na podstawie badań zdiagnozowane zostały problemy z jakimi zmierza się
innowacyjne rozwiązanie jakim jest spółdzielnia socjalna osób prawnych,
to m.in.:
• rosnąca liczba osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych na terenach
wiejskich,
• niewystarczające i rozproszone wsparcie poszczególnych grup osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym,
• zbyt mała rola osób niepełnosprawnych na rynku pracy,
• słabe zorganizowanie środowiska osób niepełnosprawnych,
Firma Lokalne Badania Społeczne przeprowadziła badania jakościowe na potrzeby
Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie.
3
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• niestabilność działań skierowanych do osób wykluczonych (n.p.: Centrum
Integracji Społecznej, Klub Integracji Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy, spółdzielnie socjalne osób ﬁzycznych) spowodowana źródłem ﬁnansowania oraz zmieniającymi się przepisami prawnymi.
Korzyści wynikające z łączenia potencjałów różnych sektorów w formie
przedsiębiorstwa społecznego jaką jest spółdzielnia socjalna osób prawnych
to:







spadek bezrobocia,
polepszenie wizerunku społecznego osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym,
zmniejszenie wydatków na pomoc społeczną,
stworzenie grupy produktów i usług odpowiadających na aktualne
potrzeby lokalnego rynku,
świadczenie usług społecznych poprzez, dla i w oparciu o aktywizację
środowiska dotkniętego problemem,
łączenie usług społecznych dla różnych grup w jednym podmiocie.

Podstawową zasadą podmiotów ekonomii społecznej jest to, że zysk nie stanowi
ich wyłącznego celu – nie mniej istotne jest osiągniecie korzyści społecznych.
Przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne i organizacje pozarządowe podejmujące działalność gospodarczą, są wprawdzie podmiotami gospodarczymi o rynkowej orientacji, jednocześnie jednak respektują specyﬁczne
potrzeby osób o słabej zatrudnialności i niskich kwaliﬁkacjach, tworząc szereg
form tymczasowego i stałego zatrudnienia. Pożytki z przedsiębiorstwa społecznego czerpie w praktyce całe jego otoczenie: bezpośredni beneﬁcjenci, społeczność lokalna, samorząd, a nawet biznes. Przedsiębiorstwa tworzone są przede
wszystkim z myślą o możliwości zatrudniania osób z grup marginalizowanych
społecznie: niepełnosprawnych, bezrobotnych, bezdomnych, wychodzących
z uzależnień lub opuszczających więzienia. Praca jest dla tych osób dobrem
rzadkim i bardzo pożądanym. Z pewnością uczestnictwo w przedsiębiorstwie
społecznym może przywrócić wiarę w podstawowe wartości i poczucie godności. Ponadto umożliwia poznanie swoich możliwości, rozwój wiedzy i umiejętności przydatnych w dalszej aktywności zawodowej.4

Z.Wejcman Partnerstwa dla przedsiębiorczości społecznej Stowarzyszenie Biuro Obsługi
Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS Warszawa 2009, str. 17,19.
4
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Rozdział II

Marek Romaniec
Teoria, czyli rys o Ekonomii Społecznej
Żyjemy w erze globalizacji, której siłą napędową jest gospodarka rynkowa.
W Polsce, tak jak i w wielu innych krajach europejskich gospodarka globalna
ma coraz większy wpływ dzięki prywatyzacji i urynkowieniu kolejnych dziedzin życia społecznego. Przystępując do Unii Europejskiej Polska podjęła się
propagowania gospodarki społecznej w ramach wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.
Pojęcie ekonomii społecznej, choć bardzo popularne w ostatnim czasie nie posiada jednej, akceptowanej przez różne środowiska deﬁnicji. Jest wiele deﬁnicji
dotyczącej ekonomii społecznej ,na które wielu autorów się powołuje.
Chciałbym przytoczyć jedną, z którą się utożsamiam.
Wg Piotra Wołkowińskiego:
„Ekonomia społeczna stanowi konkretny obszar działania, gdzie każdy z nas
może mieć wpływ na kształtowanie rzeczywistości, ponieważ wszyscy poszukujemy i odnajdujemy elementy wspólnej kultury u podstaw strategii odpowiedzialnego rozwoju naszych społeczeństw, który opiera się na kulturze dialogu,
kulturze krytycznych reﬂeksji, kulturze autentyczności i zaangażowania oraz
na kulturze wolności, która stanowi warunek twórczości i odpowiedzialności
jednostki”.
Odpowiedzią na pojawiające się, niejednokrotnie coraz bardziej złożone problemy stają się obecnie aktywne instrumenty polityki społecznej Unii
Europejskiej, jak i jej poszczególnych krajów, w tym Polski. W warunkach
gospodarki rynkowej, przedsięwzięcia społeczne nie są już alternatywą dla działań
państwa, lecz często cennym ich uzupełnieniem. Działalność podmiotów rządowych i samorządowych, jak i organizacji społecznych skupia się na likwidacji
przyczyn marginalizacji społecznej poprzez aktywizację społeczną i zawodową
jednostek, co może przynieść korzyści całym grupom społecznym zagrożonym
wykluczeniem. Aktywne instrumenty pomocy społecznej wraz z działalnością podmiotów społecznych pozwala tym samym na harmonizację rozwoju
społeczno-gospodarczego w makroskali.
Jednym z rozwiązań palących kwestii społecznych, które ma szansę zaistnieć
w globalizującym się gospodarczo i politycznie świecie jest idea ekonomii
społecznej.
11
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Ekonomia społeczna w różnych formach pojawia się na całym świecie i to niezależnie od poziomu zamożności, systemu politycznego i dominującej w danym kraju religii. Poszczególne państwa dostrzegają rosnącą rolę tego nurtu
w rozwoju społeczno-gospodarczym i polityce spójności.1
Społeczna misja współczesnych podmiotów sektora ekonomii społecznej jest
zbieżna w skali makroekonomicznej z polityką społeczną państwa i organizacji
rządowych, ponieważ w każdym społeczeństwie występują społeczne i kulturowe obszary zagrożone ubóstwem, wyuczoną lub nabytą niezaradnością, społecznym wykluczeniem, marginalizacją, zwiększające skalę potencjalnej patologii społecznej, której skutki odczuwa cała społeczność. Pomoc tym grupom
społecznym leży w interesie całego społeczeństwa w skali makro i mikroekonomicznej, w ramach sektora publicznego i prywatnego, i może być realizowana poprzez system alokacji redystrybucyjnej (pomoc społeczna), lub rynkowej
(podmioty ekonomii społecznej).
Ekonomia społeczna to w pewnym uproszczeniu, użycie instrumentów ekonomiczno-rynkowych z prospołeczną intencją, czyli w tym co jest w nas samych
– tym co mamy w głowie i w tym mówiąc górnolotnie co „mamy w sercu”.
Przymiotnik społeczna przy słowie ekonomia nie zawsze da się wywieść li tylko
z dostępnych wprost faktów (choć trzeba mieć nadzieję, że nie musi być, wywodzonym wbrew tym faktom).2
W moim rozumieniu podjecie jakichkolwiek działań w oparciu o mechanizmy
ekonomii społecznej wymaga odpowiedzialnej postawy od osób i instytucji
(gotowość do przyjęcia ryzyka, zorientowania na rezultat końcowy, chęci uzyskania suwerenności dla organizacji czy jej członków).
Obecnie w Polsce z ekonomią społeczną najbardziej kojarzy się spółdzielnia socjalna, która została zdeﬁniowana i uwzględniana w prawodawstwie
polskim.
Podstawowym aktem prawnym regulującym działanie spółdzielni socjalnych
jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych (Dz.U.
nr 94 .poz. 651). Przyjęcie ustawy wynika z przekonania, że spółdzielnie socjalne stwarzają szanse na skuteczne rozwiązywanie problemów osób, które
mają największe trudności z funkcjonowaniem w życiu społecznym i zawodowym (w tym głównie na rynku pracy). Ustawa uzupełnia istniejące regulacje
w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej.3

Anna Sobol Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych Ogólnopolski Związek
Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych Krajowa Rada Spółdzielcza Warszawa 2009, str. 5.
2
Raport Otwarcia projektu W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej ,FISE
Warszawa 2006, str. 26.
3
http://www.spoldzielnie.org
1
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Zanim o spółdzielniach chwil kilka chciałbym zatrzymać się na funkcjonowaniu ﬁrm społecznych, które w wielu aspektach nie różnią się niczym od
działania przedsiębiorstwa komercyjnego. Podobnie bowiem jak w przypadku
tradycyjnych ﬁrm przedsiębiorstwo społeczne potrzebuje odpowiedniej struktury organizacyjnej, sprawnego zarządzania zasobami ludzkimi, rzeczowymi
i ﬁnansowymi, skutecznej komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, a w końcu
regularnego monitorowania efektywności swoich działań.
Trzeba przy tym pamiętać, że społeczny charakter ﬁrmy, może w określonych
sytuacjach stanowić dodatkowy atut dla działalności biznesowej, a w innych
– pewnie być obciążeniem. Najważniejsze aby zdawać sobie sprawę z silnych
i słabych stron ﬁrmy, bowiem wtedy łatwiej będzie nią zarządzać.
Przedsiębiorstwo powinno stosować demokratyczne i partycypacyjne style
zarządzania oraz pomagać określonej kategorii osób. Aby organizacja mogła
pretendować do miana przedsiębiorstwa społecznego musi spełniać podstawowe warunki, ekonomiczna niezależność stanowi bowiem podstawę istnienia
i funkcjonowania przedsiębiorstwa realizującego cele społeczne. Za priorytetowe cele funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych uważa się zwiększenie
szansy zatrudnienia na otwartym rynku pracy osób zatrudnionych czasowo
w tego typu przedsiębiorstwie lub po odbyciu treningu przywarsztatowego, oferowanie stabilnych, uzasadnionych gospodarczo miejsc pracy dla osób defaworyzowanych, oferowanie miejsc pracy dla osób z negatywnym rokowaniem
co do ich możliwości integracji na otwartym rynku pracy (np. osoby niepełnosprawne), resocjalizacja problemowych grup społecznych: uzależnionych
od alkoholu, narkomanów, byłych więźniów (poprzez wykorzystanie w terapii
aktywności produkcyjnej i zapewnienie kontaktów grupowych).
Specyﬁką omawianego sektora jest badanie efektywności działań podmiotów ekonomii społecznej stopniem realizacji celów wobec beneﬁcjentów, nie
zaś wielkością wygenerowanego zysku (zasada not for proﬁt). W doktrynie
wspomina się często o systemie zasad działań podmiotów ekonomii społecznej.
Należą do nich:
- wartość społeczna działalności i większa świadomość wspólnego interesu
(społeczna misja przedsięwzięcia, podnoszenie edukacji i świadomości grupy). W każdym środowisku lokalnym trzeba pamiętać o tym, aby działania miały charakter pro społeczny, były realizowane przez członków danej
wspólnoty lokalnej na rzecz ten wspólnoty. Warto zadbać o to, aby członkowie i pracownicy spółdzielni mieli poczucie wspólnoty oraz przekonanie, że
ich działania są potrzebne dla poprawienia swojego statusu społecznego;
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- dobrowolność i otwartość uczestnictwa w grupie (eliminacja cenzusu materialnego eksponowanie cenzusu społecznego uczestników grupy);
- oparcie siły rynkowej i ﬁnansowej na zrzeszeniu osób, a nie na koncentracji
kapitału - ważnym elementem zarządzania jest zarządzanie ﬁnansami - budżetem ﬁrmy, czyli zestawienie przychodów i kosztów działalności. Perspektywa czasowa jaką przyjmuje się przy tworzeniu budżetu jest 1 rok, przy
czym dobrze jest aby ﬁrma posiadała zarówno na rok bieżący jak również
na rok kolejny;
- nieﬁnansowy z założenia (non proﬁt, not for proﬁt) cel działalności - ekonomii społecznej osiąganie zysku jest jedynie narzędziem służącym do realizacji celu funkcjonowania organizacji non proﬁt, wszelki zyski jest wydatkowany na cele statutowe a w przypadku spółdzielni powinny służyć jej
rozwojowi i poszerzaniu oferty dla klienta;
- autonomia w zarządzaniu (ustalane wewnętrznie demokratyczne zasady
zarządzania, samorządności grupy) i w podziale nadwyżki - bardzo ważny
aspekt funkcjonowania ﬁrmy ze względu na przyjętą strukturę organizacyjną i podział kompetencji, które powinny być jasno zdeﬁniowane i czytelne
dla wszystkich członków i pracowników, tj czy każdy rozumie dokładnie
jaki ma zakres obowiązków, komu podlega i jakie decyzje może podjąć samodzielnie, a jakie po konsultacji z zarządem. Z aspektu współpracy bałagan organizacyjny w strukturach może zniechęcić potencjalnych klientów
do zakupu usług świadczonych przez spółdzielnię.
- niezależność od administracji publicznej (organizacje pozarządowe) w przypadku Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych Centrum Usług Środowiskowych działania polegające na zaplanowaniu świadczenia usług nie
mogą opierać się tylko na zleceniach z JST, ponieważ grozi to niestabilną
sytuacją w przypadku zrezygnowania z usług przez samorząd, co spowodować może brak płynności ﬁnansowej organizacji. W tym przypadku trzeba
szukać zleceń wśród innych podmiotów oraz dążyć do nawiązania współpracy z biznesem i świadczyć usługi jako podwykonawcy (jest to korzyść dla
każdej ze stron, ponieważ ﬁrma zmniejsza koszty związane z zatrudnieniem
pracownika, a spółdzielnia poprzez takie podpisane umowy zabezpiecza
front prac dla swoich pracowników);
- pomoc wzajemna (samopomoc), współpraca uczestników grupy w sytuacjach kryzysowych, nieprzewidywalnych.
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Spółdzielnia socjalna, jako nowa formuła gospodarowania powstała 1 maja
2004 roku ale był to pomysł jeszcze w powijakach. Tak naprawdę spółdzielnie
ruszyły po uchwaleniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach
socjalnych. A drugi bieg włączyła nowelizacja z 7 maja 2009 roku, która wprowadziła szereg korzystnych rozwiązań prawnych, umożliwiając działanie na
szerszą skalę.
--------------------------------------------------------------------------------------Należy zauważyć, że spółdzielczość nie jest nowym pomysłem łączenia grup
z podobnymi problemami (mieszkalnymi, rolniczymi, inwalidów). To bardzo
ważna i dobra historia spółdzielczości, organizowanie społeczności lokalnej,
mimo iż nie nazywała się wtedy Ekonomią Społeczną. Jednoczenie sił, potencjału mieszkańców pomagało rozwiązywać ważne kwestie społeczne. Niestety
transformacja systemowa, jej zmiana przyczyniła się do zaniechania działań
związanych ze spółdzielczością. Można powiedzieć, że nie przeszkadzano, ale
i nie wspierano rozwoju Ekonomii Społecznej. W ówczesnym czasie pojawiły
się wysokie świadczenia socjalne, uzależnienie od systemu pomocy społecznej.
Myślę, że ogromnym błędem było zlikwidowanie Państwowych Gospodarstw
Rolnych, zabierając „tubylcom” ziemię i pracę. Ta grupa społeczna, której sednem w życiu była praca kolektywna, została sama. Obudziliśmy się po dwudziestu latach „wolnej Polski”, gdy ich dzieci zaczęły zgłaszać się do Ośrodków
Pomocy Społecznej powielając losy swoich rodziców, bez wizji na przyszłość.
I tak zatoczyło się koło, czego przyczyną było zabranie alternatywnej możliwości wykonywania pracy na roli. Myślę, że w tamtym momencie, lata 90 XX wieku, przekazanie mieszkańcom ziemi i sprzętu (byłe PGR) w formie wspierania
utworzenia Spółdzielni Socjalnej, przyczyniłoby się do zmniejszenia wykluczenia społecznego tej grupy. Reasumując, to co kiedyś dobrze funkcjonowało,
było sprawdzone, uczyło współpracy i solidarności warto wykorzystać teraz,
czerpać dobre praktyki z historii Polski, nie tylko z poza granic kraju.
Joanna Augustowska
--------------------------------------------------------------------------------------Spółdzielnie socjalne są tworzone z myślą o aktywizacji zawodowej i społecznej
osób, które z różnych powodów mają trudności z odnalezieniem się na otwartym rynku pracy. Stąd też w kręgu podmiotów uprawnionych do założenia
spółdzielni socjalnej znalazły się osoby zagrożone marginalizacją, wykluczeniem społecznym, mające jednak pełną zdolność do czynności prawnych.
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Wśród uprawnionych osób znalazły się: osoby bezrobotne w rozumieniu art. 2
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004, Nr 99 poz. 1001 z późn. zm.), osoby, o których
mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1–4, 6–7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. Nr 122, poz. 1143 z późn. zm.), tj.:
- osoby bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
- uzależnione od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
- uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
- chore psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
- zwalniane z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem,
- uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz:
- osoby niepełnosprawne, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.), które posiadają zdolność
do czynności prawnych.
Opisane powyżej grupy społeczne podlegają wykluczeniu społecznemu
i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie samodzielnie zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych. Sytuacja, w której się znajdują kończy
się często wykluczeniem społecznym ze względu na ograniczone uczestnictwo
w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.
Liczba założycieli spółdzielni zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o spółdzielniach
socjalnych, wynosi co najmniej pięć osób ﬁzycznych bądź co najmniej dwie
osoby prawne. Zgodnie z dodanym art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 znowelizowanej w dniu
7 maja 2009 r. ustawy o spółdzielniach socjalnych, założycielami spółdzielni
mogą być również: organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jednostki samorządu terytorialnego oraz kościelne osoby prawne. Przedstawia pełne zaangażowanie
podmiotów administracji samorządowej, kościelnej i organizacji pozarządowych na rzecz osiągnięcia wspólnych celów – reintegracji społecznej i zawodowej członków spółdzielni socjalnych. Ustawodawca wprowadził obowiązek zatrudnienia w spółdzielni co najmniej pięciu osób, które należą do wymienionych
powyżej grup potencjalnych założycieli spółdzielni socjalnych w terminie sześciu miesięcy od dnia rejestracji spółdzielni w Krajowym Rejestrze Sądowym.
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Zgodnie ze ustawą z dnia 7 maja 2009 r. zmieniającą ustawę o spółdzielniach
socjalnych oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. 2009, Nr 91, poz. 742), członkami spółdzielni mogą być również inne osoby, niż wskazane powyżej, o ile ich
liczba nie przekroczy 50 % ogólnej liczby założycieli. Oprócz osób ﬁzycznych,
członkami spółdzielni mogą być również organizacje pozarządowe oraz gminne osoby prawne, o ile celem działalności statutowej jest reintegracja społeczna
i zawodowa mieszkańców gminy. Między spółdzielnią a członkami powinna
być podpisana spółdzielcza umowa o pracę. Ten moment jest szczególnie ważny dla osób bezrobotnych, bądź posiadających ustalone prawo do renty/emerytury – osoby bezrobotne tracą status osoby bezrobotnej, natomiast osoby
otrzymujące świadczenia rentowo-emerytalne mogą liczyć się z zawieszeniem
bądź zmniejszeniem otrzymywanych świadczeń, w zależności od wysokości
uzyskiwanego świadczenia4.
Całokształt struktury organizacyjnej spółdzielni, prawa i obowiązki członków
oraz inne kwestie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania spółdzielni
uregulowane są w statucie. Uchwalają go osoby zamierzające założyć spółdzielnię socjalną (założyciele – min. 5 osób). Statut powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami. Jest aktem prawnym, na podstawie którego i zgodnie
z którym członkowie spółdzielni postępują. Dlatego też powinien go dobrze
znać każdy członek i działacz spółdzielni. Zgodnie z ustawą z dnia 16 września
1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz.U. 2003, Nr 188, poz. 1848 t.j. z późn. zm.),
którą należy stosować odpowiednio do spółdzielni socjalnej statut powinien
zawierać niezbędne elementy, do których zalicza się:
nazwa spółdzielni zawierająca oznaczenie „Spółdzielnia Socjalna”;
przedmiot działalności spółdzielni (działania wykonywane w ramach
działalności gospodarczej wymienione zgodnie z kategoriami opisanymi w Polskiej Klasyﬁkacji Działalności Gospodarczej oraz informacja,
że spółdzielnia działa na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej).
Założyciele mają możliwość szczegółowego określenia zadań wykonywanych w tym zakresie, (co ma swoje dobre i złe strony);
teren działania (obszar, w obrębie którego spółdzielcy mają zamiar
sprzedawać towary czy usługi, np. gmina czy też cały kraj) i siedziba
(wystarczy podać miejscowość, w której będzie mieściła się siedziba);
czas trwania, o ile spółdzielnia została założona na czas określony;
prawa i obowiązki oraz zasady przyjmowania, odwoływania, wykreślania czy wykluczania członków spółdzielni socjalnej;

Anna Sobol Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych Ogólnopolski Związek
Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa 2009
4
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- zasady wyboru, odwoływania oraz kompetencje władz spółdzielni socjalnej,
w tym: zarządu (organ reprezentujący spółdzielnię), walnego zgromadzenia członków (wszyscy członkowie spółdzielni) oraz rady nadzorczej (organ
kontroli wewnętrznej – wybierany, jeśli liczba członków jest większa niż 15
osób);
- zasady wprowadzania zmian w statucie (decyzję o zmianie podejmuje walne
zgromadzenie członków);
- sposób podziału, połączenia się, a także likwidacji spółdzielni socjalnej;
- zasady podziału nadwyżki bilansowej oraz pokrywania strat;
- wysokość wpisowego, wysokość i ilość udziałów, które członek obowiązany
jest zadeklarować, terminy wnoszenia i zwrotu oraz skutki braku wniesienia
udziału w terminie.
Jak każda inna osoba prawna, spółdzielnia socjalna działa poprzez swoje
organy, do których należą:
1. WALNE ZGROMADZENIE, będące najwyższym organem spółdzielni.
Składa się ze wszystkich członków, jego zadaniem jest podejmowanie uchwał
obowiązujących wszystkich członków i wszystkie organy spółdzielni. Jeśli statut spółdzielni to przewiduje, może być zastąpione zabraniem przedstawicieli,
których wybierają wszyscy członkowie.
2. RADA NADZORCZA organ składający się co najmniej z trzech osób będących jednocześnie członkami spółdzielni. Jego zadaniem jest kontrola działalności spółdzielni pod kątem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności
podejmowanych decyzji i ich realizacji. Powołanie rady nadzorczej jest obligatoryjne w sytuacji, gdy spółdzielnia liczy więcej niż 15 członków. Jeśli jest ich
mniej – jej zadania pełni Walne Zgromadzenie, a prawo kontroli działalności
przysługuje każdemu członkowi.
3. ZARZĄD – organ o charakterze wykonawczym, składa oświadczenia woli
za spółdzielnię i reprezentuje ją na zewnątrz. Statut spółdzielni decyduje o tym
czy Zarząd będzie organem jednoosobowym, czy kolegialnym. Z postanowień
statutu wynika również, kto wchodzi w jego skład – np. osoby nie będące członkami spółdzielni. Z ustawy prawo spółdzielcze wynika jednak, iż co najmniej
jeden członek spółdzielni jest członkiem Zarządu.
Odmienność wizji na działalność w formie spółdzielni socjalnej od pomysłów
na prowadzenie działalności w innej formie gospodarowania, polega na prostych zasadach łączących ze sobą zarówno zalety tego, co mogą robić stowarzyszenia, jak również spółdzielnie pracy. Oznacza to, że można prowadzić
działalność gospodarczą polegającą na tworzeniu jakiegoś produktu: posiłków,
bombek choinkowych, stron internetowych, koszulek itp. Mogąc realizować
18
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również inne usługi : remonty budowlane, catering, czyli dostarczanie posiłków,
szkolenia, realizowanie usług opiekuńczych czy asystenckich dla osób starszych
lub niepełnosprawnych. Pomysłów jest wiele, ale zawsze to działalność gospodarcza. Jednak spółdzielnia socjalna dodatkowo powinna prowadzić działania
reintegracyjne na rzecz swoich członków. Oznacza to działania, w tym również
o charakterze samopomocowym, mające na celu odbudowanie i podtrzymanie
u osoby uczestniczącej w zajęciach w centrum integracji społecznej, klubie integracji społecznej lub zatrudnionej u pracodawcy, umiejętności uczestniczenia
w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy,
zamieszkania lub pobytu.
Działania te mają przyczynić się do wyzwolenia aktywności społecznej w objętych programem reintegracji osobach. Dzięki ponownemu włączaniu jednostki
do społeczności, który to proces socjolodzy określają jako inkluzję społeczną,5,
osoby mają chęć inwestować czas w sieć związków społecznych i budowanie
więzi z innymi. Inicjatywy podejmowane indywidualnie (np. pomoc sąsiadowi,
osobie niepełnosprawnej) jak i wspólnie z innymi (udział w grach zespołowych
wymagających współpracy np. piłka nożna) tworzą kapitał społeczny. Sprawia
to iż życie staje się z jednej strony – bardziej produktywne (jesteśmy częścią
grupy, czujemy się potrzebni innym) a z innej – łatwiejsze (dzięki poznawaniu
innych osób wiemy, iż możemy prosić o wsparcie lub pomoc przy rozwiązaniu
określonego problemu). Aktywność społeczna ma jeszcze jeden, ważny aspekt
– poza własnym interesem można zacząć dostrzegać innych ludzi i ich potrzeby, problemy oraz wspólnie szukać wyjścia z określonych sytuacji.
Takie działanie to już nie działalność gospodarcza, a co więcej nadwyżka bilansowa, czyli zysk, który osiągniemy w spółdzielni i przeznaczymy na działania
dla członków spółdzielni zmniejszy nam podatek dochodowy, który spółdzielnia powinna zapłacić.
Ale to nie wszystko. Spółdzielnia socjalna może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz ich środowiska
lokalnego i to również nie jest działalność gospodarcza. Co więcej spółdzielnia może prowadzić działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Co oznacza, że w tym przypadku działamy
podobnie jak organizacja pozarządowa, czyli możemy zgłaszać pomysły na
realizację różnych zadań samorządu jak i odpowiadać na oferty konkursowe
zgłaszane przez samorząd. W ramach spółdzielni socjalnej jako przedsiębiorcy
możemy stawać do przetargu o zorganizowanie, np. dostarczania posiłków dla
Ekskluzja i inkluzja społeczna Diagnoza – uwarunkowania – kierunki działań, red. nauk.
Jolanta Grotowska-Leder, Krystyna Faliszek, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Warszawa,
2005, str. 43.
5
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mieszkańców lub na imprezy samorządowe.
Mamy możliwość w ramach konkursu realizować usługi dla osób niepełnosprawnych zlecone przez gminę.
Moim zdaniem rozwój Podmiotów Ekonomii Społecznej w gminie Słupno jest
możliwy. Opierając się na przygotowanej diagnozie społecznej jak również walorach przyrodniczych, kulturowych i historycznych zauważalny jest potencjał
dla ich rozwoju. Widzę jednak także pewne niebezpieczeństwo z racji tego, iż
mentalność społeczności lokalnej jak i również roszczeniowość co do Urzędu
Gminy jak i Ośrodka Pomocy Społecznej, może napotkać na bariery ograniczające rozwój spółdzielni. Działania podejmowane przez Ośrodek Pomocy
Społecznej integrują tylko cześć środowiska, a co z tą grupą osób także liczną,
która traktuje gminę Słupno jako noclegownię (przedmieście miasta Płocka),
którzy nie do końca utożsamiają się z działaniami na rzecz integracji środowiska lokalnego. Ale zarazem mogą być klientami usług świadczonych przez
Spółdzielnię Socjalną Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych”. Jak
zauważyłem wcześniej są rożne grupy, tak jak ich rożne potrzeby .
Zatrudnienie w Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” będą miały osoby wykluczone, które mogą być różnie postrzegane
przez mieszkańców. Wiele osób żyje stereotypami i ciężko będzie ich przekonać
co do zasadności korzystania z usług spółdzielni oraz co do profesjonalizmu
osób w niej zatrudnionych.
Bardzo ważny kolejny aspekt, że spółdzielnia będzie funkcjonowała na rynku
komercyjnym, w obszarach, które są już zagospodarowane przez biznes lokalny. I tu trzeba także podjąć działania, które będą miały za zadanie wzajemne
współdziałanie i zrozumienie na zasadzie uzupełniania i wzbogacania ofert
w danym obszarze aniżeli konkurowanie pomiędzy sobą, ponieważ takie działania będą mogły doprowadzić do otwartego konﬂiktu biznesu ze Spółdzielnią
Socjalną Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w gminie Słupno.
Usługi świadczone będą także w gminach sąsiednich-partnerach, które mają
już całkiem inną specyﬁkę i co się z tym wiąże także inne problemy i potrzeby
ich rozwiązywania. Jest wiele obszarów do zagospodarowania poprzez usługi
spółdzielni, ale także przed nią stoi wiele wyzwań.
Podobnych inicjatyw tego typu w kraju jest niewiele i także są różne praktyki
z ich funkcjonowaniem. Nie ma recepty na sukces – tą receptę muszą stworzyć
osoby bezpośrednio zaangażowane w proces tworzenia jak i funkcjonowania
Podmiotów Ekonomii Społecznej jakim jest spółdzielnia.
Mam nadzieję, że mądre zarządzanie i umiejętność wykorzystywania wcześniejszych doświadczeń pozwoli na perspektywiczny rozwój nowej instytucji
na lokalnym rynku w aspekcie biznesowym i społecznym.
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Rozdział III

Joanna Augustowska
„Chciałbym dojść w życiu do takiego punktu, żeby pomagać innym, nie zdając
sobie nawet z tego sprawy, a zwłaszcza nie myśląc, że to miły gest”.
Jonathan Carrol
„Jesteśmy zawsze beznadziejną mniejszością – i co gorsza uzurpujemy sobie
prawo do wzniecania niepokoju”.
Zbigniew Herbert
Budowanie systemu pomocy społecznej w środowisku wiejskim
na podstawie doświadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Słupnie.
Początek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie to lata transformacji systemowej. Był to okres opieki a nie pomocy, czas zasiłków i braku aktywizacji. Tak naprawdę pomoc społeczna w tamtych czasach uzależniła osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej od systemu pomocy społecznej.
Takie spojrzenie na pomoc społeczną mieli też mieszkańcy i radni. Trzeba było
to zmienić, spróbować na małym poletku nowych form mobilizując ludzi do
działania, wdrożyć zasadę pomocniczości. Stopniowo zmieniała się także ustawa o pomocy społecznej.1 W art. 2 ust. 1 powyższej ustawy ustawodawca jasno
pokazuje kierunek aktywizacji i pomocniczości „Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie
pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości”. Cytowany
zapis określa i zachęca z pomocą pracownika socjalnego do własnej aktywności. Art. 4 ustawy wskazuje na obowiązek współdziałania ze strony osoby czy
też rodziny „Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane
do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej”. Pomoc społeczna zaczyna się zmieniać. W środowisku wiejskim zmiana przychodzi później, brakuje tu aktywnych liderów, działających organizacji pozarządowych,
instytucji, pojawia się problem z komunikacją, a także brakiem świadomości.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. 2009 Nr 175,
poz. 1362).
1
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1. Działania równorzędne ... czyli połączone zbiorniki aktywności
Partnerstwo Lokalne „NASZA 19”
Ważnym elementem było edukowanie lokalnych liderów, instytucji, biznesu
i wspólne działania na rzecz społeczności lokalnej. Przy pomocy warszawskich
stowarzyszeń Stowarzyszenie Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych (BORIS),
a także Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej (CAL) uzyskaliśmy wiedzę i umiejętności organizowania i aktywizowania społeczności
lokalnej. Współpracujemy z nimi do dziś. Powstało trójsektorowe partnerstwo
lokalne „NASZA 19”. Udało się wypracować wspólnie z mieszkańcami i innymi
aktorami Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na zasadzie partycypacji. Każdy mógł wnieść swoją cegiełkę do tworzenia projektu uchwały,
wspólnie przeprowadziliśmy badania, zebraliśmy dane. Po czterech spotkaniach i dodatkowych pracach w mniejszych podgrupach powstała strategia
– nasza strategia! Dokument uchwalony jednogłośnie przez Radę Gminy, który
nie „leżał w szuﬂadzie”, lecz pracował, a przedstawiciele partnerstwa lokalnego aktywnie uczestniczyli nad wdrażaniem aspektów społecznych zawartych
w strategii. Jednym z działań partnerstwa to stworzenie grupy działania mającej
na celu poprawę bezpieczeństwa drogi krajowej „62”. Inne inicjatywy związane
ze wspólną strategią to rozwój działań kulturalnych na terenie gminy. Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie rozszerzył swoją działalność statutową przez okres dwóch lat realizując zadania sportowo - kulturalne i zmieniając jednocześnie nazwę na „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Kultury”.
Połączenie pomocy społecznej i kultury było bardzo istotne w przełamywaniu
barier, integracji środowisk biednych i bogatych. Pozwoliło na przełamywanie
stereotypów i zmianę postaw. Ważne jest przecież łączenie osób mieszkających
na danym terenie, w swojej małej ojczyźnie, bez względu na ich status. Tak rozumiem integrację i przełamywanie barier. Uważam, że wyodrębnienie i działanie tylko dla osób korzystających z pomocy społecznej- prowadzi do wtórnego wykluczania, naznaczenia społecznego i dalszej marginalizacji. Powstały
świetlice wiejskie, do których przychodziły wszystkie dzieci z ościennych miejscowości. Dwa lata później okazało się, że działania kulturalne są bardzo ważne
dla mieszkańców, powstał więc Gminny Ośrodek Kultury. Tak więc nasz Dział
Kultury wraz z ludźmi został wyodrębniony jako oddzielna instytucja w nowej
siedzibie. Prowadzi swoje działania kulturalno – sportowe i jest naszym partnerem, działa w ramach „Partnerstwa Lokalnego NASZA 19”. Można powiedzieć,
że zaanimowaliśmy instytucję kulturalną.

Centrum Integracji Społecznej
„Centra Integracji Społecznej to szczególna forma wsparcia, której wyjątkowość polega przede wszystkim na kompleksowym działaniu: umożliwiają podniesienie kwaliﬁkacji zawodowych oraz nabycie nowych umiejętności (w tym
samodzielnego poszukiwania pracy), zdobyte doświadczenia. Uczestnicy CIS
mogą ponadto korzystać z pomocy psychologicznej, terapeutycznej”.2 Uczestnicy otrzymują także bezpłatny posiłek, refundację kosztów dojazdu do CIS,
szkolenia BHP, odzież roboczą a także świadczenie integracyjne w wysokości
100% zasiłku dla bezrobotnych. Centrum oferuje szerokie spektrum usług,
a z ich pomocą uczestnicy zagrożeni wykluczeniem społecznym, często bierni,
uczą się aktywności i odpowiedzialności za własne życie.
Podobnie, rozwój ekonomii społecznej na terenie gminy Słupno pokazał nową
przestrzeń takim inicjatywom jak w 2006 r. utworzenie przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie gospodarstwa pomocniczego Centrum Integracji Społecznej. Środki na utrzymanie gospodarstwa pozyskaliśmy w ramach
różnych projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Unii Europejskiej. Centrum Integracji Społecznej w doskonały sposób realizowało działania
związane z reintegracją zawodową i społeczną. Ogromny nacisk kładliśmy na
reintegrację społeczną, wiedzieliśmy przecież jak ważna jest zmiana postaw,
przełamania lęku i barier osobom długotrwale bezrobotnym czy niepełnosprawnym. W centrum pracę wykonywali: psycholog, specjalista ds. reintegracji zawodowej i pracownik socjalny. Dwudziestoosobowa grupa uczestniczyła
w jedenastomiesięcznym cyklu szkoleniowo – edukacyjnym. Odbywały się zajęcia grupowe i indywidualne, szkolenia i praktyki zawodowe, spotkania grup
samopomocowych, spotkania integracyjne, usługi medyczne. Rezultat połączonych ze sobą działań to siedemdziesiąt procent osób długotrwale bezrobotnych
- uczestników Centrum Integracji Społecznej w Słupnie na przestrzeni kilku lat
znalazło stałą pracę. Do tej pory są aktywne na rynku pracy.
Spółdzielnia Socjalna Osób Fizycznych „OPIEKA”
Sześć uczestniczek Centrum Integracji Społecznej z pomocą specjalistów utworzyło w 2007 roku Spółdzielnię Socjalną „OPIEKA”. Niezwykle istotne było tu
wsparcie ze strony specjalistów Centrum Integracji Społecznej – prawna pomoc w tworzeniu i rejestracji spółdzielni, pomoc w sporządzeniu biznesplanu,
pozyskanie środków na przystąpienie do spółdzielni z Powiatowego Urzędu
Pracy, nie wspominając o jedenastomiesięcznej pracy w Centrum, przeszkolenie zawodowe przyszłych spółdzielczyń. Panie, które utworzyły Spółdzielnię
Marta Wieczorek Mazowieckie Laboratorium Integracji Społecznej – zarys problematyki
– „Aktywizacja czy integracja?” Laboratorium Społeczne CAL 2011.
2
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i pracują w niej już pięć lat, miały trudności ze znalezieniem zatrudnienia na
otwartym rynku pracy. Przyczyny były różne: wiek powyżej pięćdziesiątego
roku życia, brak doświadczenia zawodowego, niskie kwaliﬁkacje, trudności komunikacyjne. Spółdzielnia między inną działalnością realizuje dla Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie usługi opiekuńcze dla osób starszych.
Realizuje także zadania zlecone przez Urząd Gminy w Słupnie, związane z dbaniem o chodniki i tereny zielone, ma również stałych klientów – mieszkańców Gminy Słupno. Wykonuje pracę w formie sprzątania, pielęgnacji ogrodów,
opieki nad dziećmi i osobami starszymi. I tak od osób korzystających od wielu
lat ze wsparcia pomocy społecznej, spółdzielcy stali się partnerem w realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, członkiem partnerstwa
lokalnego „NASZA 19” i zatrudnia w sezonie ponad 10 osób objętych wsparciem GOPS. Jest to część drabiny aktywności społecznej, o której będę pisać
później.
Klub Integracji Społecznej
W 2010 roku została zmieniona Ustawa o ﬁnansach publicznych, która zobowiązała gminy i ich jednostki do likwidacji gospodarstw pomocniczych (taką
formę miało też Centrum – instytucja społeczna funkcjonująca przy Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie). Zlikwidowano więc gospodarstwo
pomocnicze, przekształcając regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Słupnie i rozszerzając działania Klubu Integracji Społecznej w ramach struktury. Głównymi zadaniami klubu to uczenie samopomocy, integracja różnych środowisk, wsparcie specjalistów, pomoc w podniesieniu kwaliﬁkacji zawodowych. Uczestnicy nie otrzymują jednak świadczenia
integracyjnego (tak jak w przypadku uczestników Centrum Integracji Społecznej), nie są również wyrejestrowani z urzędu pracy. Dodatkowym elementem
wsparcia jest możliwość wykonywania dziesięciu godzin tygodniowo prac społecznie użytecznych. Liczba zajęć jest mniejsza. Tutaj również ważnym elementem jest aktywizacja, mobilizowania ludzi do działania, samoorganizacja, tworzenia sieci współpracy i samopomocy. Kluby Integracji Społecznej, zwłaszcza
w środowisku wiejskim (utrudniony dostęp do innych instytucji rynku pracy)
jest istotnym elementem zmiany społecznej, myśląc w sposób całościowy
o mieszkańcach gminy. To połączenie działań kompleksowych włączając: aktywizację, integrację, edukację i samopomoc. Zdaję sobie sprawę z tego, że ten
proces powinien trwać wielotorowo, a nasze działania i zmiana człowieka następuje w dłuższym czasie.

2. Kompleksowe działanie – zmiana struktur ...
Skutecznie realizując kompleksowe działania pomocy społecznej po dokonanej
analizie potrzeb społecznych i ocenie zjawisk zmienia się stopniowo struktura
ośrodka. Struktura nie powinna być niewygodnym gorsetem utrudniającym
wspieranie mieszkańców, lecz elastyczną formą zmieniającą się do nowych
zjawisk, potrzeb, wyzwań. Zdaniem Mirosława Grewińskiego i Arkadiusza
Karwackiego, którzy w praktyce stwierdzili, że państwo potrzebuje pomocy
i obywatelskiej aktywności w walce z problemami społecznymi, że dobrem najwyższym i oczekiwaniem jest urealnienie praw (obywatelskich, socjalnych),
że polityka społeczna powinna być wydajna w produkcji dóbr publicznych
(podmioty „pozapaństwowe” są tu nadzieją), że polityka społeczna powinna
być innowacyjna i racjonalna ekonomicznie, że działania (i ich ﬁnansowanie)
powinny być kreowane lokalnie, a efektem tych działań (i celem samym w sobie) będzie równość, sprawiedliwość, warunki, dla których, da się określić zaplanować i zbudować3. I taki rozwój lokalny związany z obszarem społecznym
realizujemy, z uwzględnieniem udziału mieszkańców, decydowaniu o podejmowanych działaniach (wspomniałam już o włączeniu mieszkańców w tworzeniu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych z aktywnym udziałem
mieszkańców, wspólnego określenia strategicznych celów). Zmiana struktury ośrodka zmienia się w odniesieniu do nowych potrzeb i ustalaniu nowych
priorytetów. Dodatkowym spoiwem jest wpieranie i inicjowanie struktury pozasamorządowej (organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej).

M Grewiński, A Karwacki „Pluralizm i międzysektorowa współpraca w realizacji usług
społecznych”, Warszawa 2010 str. 49
3
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Schemat organizacyjny GOPS
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Środowiskowy Dom Samopomocy
Inną formą realizowaną w ramach struktury, zgodnie z artykułem 15 pkt 6
Ustawy o pomocy społecznej, rozwijanie nowych form pomocy społecznej
i samopomocy w ramach zidentyﬁkowanych potrzeb4 było utworzenie w 2005
roku Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Jest to ważna forma wsparcia dziennego zwłaszcza w środowisku wiejskim. Zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Słupnie (ŚDS) odbywają się w ramach prowadzonych pracowni terapeutycznych od poniedziałku
do piątku od 6 do 8 godzin dziennie. Uczestnicy zajęć (35 osób) pod nadzorem instruktorów terapii zajęciowej uczą się samodzielności, samopomocy
a także integracji ze środowiskiem. W mniejszych społecznościach ważne jest
przełamywanie barier związanych z naznaczaniem przez środowisko i stygmatyzację osób z zaburzeniami psychicznymi. W Domu funkcjonują pracownie
terapeutyczne w obszarze kulinarnym, artystycznym, modelarstwa (stolarstwo,
rzeźba, witraż), komputerowym oraz krawiecko – gobeliniarskim. W ramach
działalności terapeutycznej prowadzona jest dramoterapia i teatroterapia– grupa teatralna „A było to tak” prowadzona przez aktora Teatru Dramatycznego
im. Szaniawskiego w Płocku Piotra Bałę. Prowadzone zajęcia arteterapeutyczne
to także muzykoterapia, choreoterapia (usprawnianie ruchem), chromoterapia
(terapia kolorami), hortiterapia (prowadzenie ogródka warzywnego, dbanie
o ogród).
Zasada empowerment oznacza aktywne uczestnictwo osób, na rzecz których
realizowane są dane działania. Jej wdrożenie pozwala na wykorzystanie potencjału tkwiącego w osobach wykluczonych społecznie, ich energii i inicjatywy. Należy jednak pamiętać, że konieczne jest właściwe określenie sposobu
i zakresu partycypacji uczestników.5 Arteterapia to nowatorska metoda pracy
z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Długotrwała praca, uczenie samodzielności, uczestnictwa w życiu społecznym, budowanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości daje skuteczne rezultaty.
Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednym z pierwszych szczebli drabiny
aktywizacji, miejsca bezpiecznego z udziałem instruktorów terapii zajęciowej
czyli bezpiecznej asekuracji radzenia sobie w życiu i w społeczności.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. 2009 Nr 175,
poz. 1362).
5
Agnieszka Książek, Czas na twórczość Warsztaty artterapeutyczne jako metoda pracy
z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Laboratorium Społeczne CAL 2011
4

Rys. 1 - Schemat organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie
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Dział Pracy z Jednostką i Rodziną
Czyli być otwartym na potrzeby mieszkańców i nowe wyzwania.
W strukturze organizacyjnej rozdzielono pracę socjalną z jednostką i rodziną.
Jest to „pierwszy front” kontaktu z osobą z różnymi trudnościami, często wycofanej, wykluczonej przez społeczeństwo. Pracownik socjalny pracuje z osobą
lub rodziną indywidualnie, stara się zdiagnozować, wesprzeć wachlarzem usług,
uaktywnić, przełamać trudności, włączyć. Pojawia się też kwestia wsparcia materialnego. Z jednej strony może to być atrybut, a jednocześnie wada. Uważam,
że pomocy ﬁnansowej nie powinno się łączyć z prowadzoną pracą socjalną.
Pieniądze nie powinny być egzekwowane przez bat. W przypadku tego środka
pracownik socjalny nigdy nie będzie na równi, ma ogromną przewagę. Przewaga kusi do walki i ustalenia prawa. Dlatego tak ważna jest superwizja i włączenie
osoby/rodziny, zachęcanie o decydowaniu o samym sobie. Kontrakt socjalny –
metoda spisania dobrowolnej umowy z uwzględnieniem obowiązków obu stron.
Czy pracownik socjalny potraﬁ zejść do poziomu równości, mając za plecami „szantaż” w postaci możliwości bądź jej brak pomocy ﬁnansowej?
Nie jestem do końca przekonana, mimo superwizji (wewnętrznej
i zewnętrznej) i ciągłemu doskonaleniu. Dlatego też ważna jest współpraca
pewnych całościowych elementów strategii lokalnej. W obszarze mikro, można
powiedzieć o działach, komórkach wewnątrz Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, ich kompetencjach, katalogach usług, elastyczności i sprawnej
komunikacji. Patrząc na lokalną skalę makro należy zauważyć cały ekosystem
instytucji publicznych, niepublicznych, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, Kościoły i związki wyznaniowe, ludzi, biznes, grupy
społeczne, kluby, aktywnych „aktorów” w perspektywie społeczności lokalnej.
Dodatkowym wsparciem na poziomie indywidualnym jest realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych przeznaczonych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi. Myślę, że jest to ciekawy obszar usług zlecanych podmiotom
ekonomii społecznej, wspierając system makro.
Dział Pracy ze Społecznością Lokalną
Czyli uwalnianie potencjału w ludziach za pomocą grupy
Edukacja środowiskowa w przyjętym rozumieniu jest swego rodzaju pomostem, który zespala i wypełnia zasadnicze obszary ludzkiej rzeczywistości,
m.in. strefę życia prywatnego i publicznego, przeszłość i teraźniejszość, kulturę
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i gospodarkę, a także środowisko lokalne z ponadlokalnymi wymiarami tego
świata6. Działania edukacyjne włączając system makro społeczności lokalnej,
uwalnia w nich ogromny potencjał, wyzwala siłę do działania, pozwala ukierunkować cel. Dział Pracy ze Społecznością Lokalną rozszerza sieci połączeń międzyludzkich, międzyindywidualnych. Metody są różne: wolontariat, animowanie powstawania grup samopomocowych lub grup wsparcia, koordynowanie
lokalnego partnerstwa „NASZA 19”, prowadzenie Klubu Integracji Społecznej,
edukowanie mieszkańców, animacyjna praca z sołtysami i radami sołeckimi,
tworzenie wraz z mieszkańcami mapy zasobów i potrzeb, planów odnowy
wsi, realizowanie mini programów aktywności lokalnej w oparciu o Strategię
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Słupno w poprzednich latach.
To dalszy etap edukacji środowiskowej, łączenie mikro systemu z makrosystemem lokalnym. To połączenie osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z pozostałą częścią systemu społecznego, naszego środowiska. To połączenie sił grupy i uwolnienie sił „małej ojczyzny”.
Takim pomostem, który zespala te dwa „światy” to także animowanie i tworzenie podmiotów ekonomii społecznej. Jednym z sieci powiązań systemu wewnętrznego to wolontariat wspierający dzieci z rodzin objętych asystą rodzinną.
Asysta Rodzinna
Czyli podaj mi rękę, przez trudne chwile Ci potowarzyszę...
Do zadań asystenta rodziny należą miedzy innymi: udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności
prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów społecznych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi, wspieranie aktywności społecznej rodzin, monitorowanie
funkcjonowania rodziny(...).7 Asystenci rodziny, uczestniczą wraz z pracownikami socjalnymi w spotkaniach interdyscyplinarnych, współpracując z innymi
jednostkami, z policją, kuratorem społecznym i zawodowym, prokuratorem,
sędzią, szkołami, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami zdrowia, Gminną
Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. To współpraca z innymi
działami, to indywidualna praca z rodziną. Asystent nie wyręcza rodziny, uczy

Wiesława Theiss, Edukacja środowiskowa – wprowadzenie, Edukacja i animacja społeczna
w środowisku lokalnym, Instytut Studiów Edukacyjno – społecznych im. H. Radlińskiej, redakcja W Theiss, B Skrzypczak, Warszawa 2006.
7
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.
2011 Nr 149, poz. 887).
6
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ich życia, funkcjonowania w rodzinie, prowadzi treningi ekonomiczne, treningi
czystości, pomaga określić priorytety. Włączyliśmy edukacyjne działania także
skierowane do dzieci. Wolontariusze włączają się w proces wsparcia rodziny, są
dobrym przykładem dla dzieci, które nie miały zbyt dużo przykładów w swoim
życiu. Przeznaczamy środki także na możliwość spędzenia czasu w inny sposób, łącząc kulturę i sport, mając możliwość nieodpłatnego wyjścia wspólnie
z wolontariuszem do kina, teatru, muzeum, wyjścia do cukierni, na siłownię
czy też basen. Wolontariusz spędza czas z dzieckiem, pomaga odrobić lekcje,
zainspirować, jest dobrym pozytywnym przykładem i wsparciem.
Drabina aktywności - rola samorządu w tworzeniu podmiotów ekonomii
społecznej
Choć często istnieje antagonizm między ujęciem indywidualnym w pracy
socjalnej, a stereotypowym traktowaniem dużej liczby przypadków przez instytucje państwowe, wydaje się, że w jednym punkcie obie strony są zgodne. Tak
jedna jak i druga, choć z różnych powodów, zmierza do największego ograniczenia wydatków ﬁnansowych.8 Uważam, że wdrożenie nowoczesnej lokalnej
polityki społecznej w połączeniu z pozostałym systemem: edukacyjnym, kulturalnym, medycznym, administracyjnym usługi społeczne będą tańsze. Zlecenie pewnych zadań podmiotom ekonomii społecznej udrożni przepływ usług
w systemie „limfatycznej” społeczności ograniczonej w terenie. Nowe wyzwania dla Samorządów Terytorialnych, to poszerzanie udziałowców, dzielenie się,
koordynowanie działań strategicznych, przyznawanie środków ﬁnansowych na
realizację działań, w sposób partycypacyjny włączanie mieszkańców, edukowanie. Spółdzielnie socjalne (osób prawnych – Centrum Usług Środowiskowych
i ﬁzycznych Spółdzielnia Socjalna „OPIEKA”) są bardzo ważnym pomostem rewitalizacyjnym gminy. To ogromne wykorzystanie potencjału, zasobów mieszkańców wykluczonych poza margines życia społecznego, często dyskryminowanych połączonych z realizacją działań strategicznych gminy. To najwyższy
pomost integracji i przejścia do dalszego działania, wstęp do rozwoju samorealizacji, włączenie w życie mieszkańców. Rewanż za pomoc, teraz oni mogą
wspierać innych potrzebujących pomocy. Subsydiarność na poziomie mikro,
odzyskanie władzy nad swoim życiem.
W pracy animacyjnej w społecznościach lokalnych szczególnie ważna jest faza
tworzenia wspólnej wizji, czyli tego co chce się osiągnąć. To podstawowy czynnik sprzyjający budowaniu zespołów i sieci współpracy. Wizja nadaje kierunek.
Gdy jej brak, to jesteśmy jak zaprzęg koni ciągnący wóz w przeciwne strony.9
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Myśląc o reintegracji społecznej i zawodowej trzeba mieć wizję zmiany. Wiedza
ekspertów i potrzeby mieszkańców z uwzględnieniem specyﬁki miejsca. To wizja otwartej społeczności, samodzielnie realizującą swoje potrzeby, uczącą się,
budującą partnerstwo i współpracę. Wizja to dążenie do synergii, uczestnictwa
„brania” i „dawania”, wzmacnianie lokalnych „aktorów” - teatru prawdziwego.
Samorząd powinien tworzyć odpowiedni klimat, przygotowaną glebę wspierającą tworzenia podmiotów ekonomii społecznej.
Samorząd powinien wspierać, edukować, ale nie uzależniać. Pomagać jeśli to
potrzebne, nie przeszkadzać we wzroście, nie uzależniać od „nawozów”, lecz
mądrze uczyć samodzielności, dyskretnie wspierając nowe inicjatywy.

Rys.2 - Drabina aktywności – Joanna Augustowska.

Należy wziąć pod uwagę synergię poszczególnych działań, łącząc potencjał
Ośrodka Pomocy Społecznej i Partnerów można kompleksowo dopasować rodzaj wsparcia.
Dla mnie doskonałym przykładem i radością jednocześnie jest współpraca
z silnymi partnerami, których liderzy i uczestnicy byli wcześniej osobami wykluczonymi przez społeczeństwo z różnych powodów i po pewnym czasie są na
wyższym poziomie drabiny są teraz partnerami. Realizują zadania użyteczne
dla społeczeństwa, czy to klub sportowy, czy spółdzielnia socjalna, czy organizacja pozarządowa. Współpracować z partnerem, czasem trudnym, mającym
swoją wizję i swoje zdanie to ogromna satysfakcja i nauka. Ośrodek Pomocy
Społecznej, mam nadzieję będzie w przyszłości koordynatorem i operatorem
usług zlecanych podmiotom ekonomii społecznej.

8 Cristina de Robertis „Metodyka działania w pracy socjalnej” BPS Katowice 1998
9 Bohdan Skrzypczak, materiały edukacyjne SAS
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Nie ma idealnego modelu w realizacji i konstruowaniu nowych usług społecznych na poziomie lokalnym w środowisku wiejskim. Nie ma jasnych wskazówek, środowiska są inne, zróżnicowane, każda specyﬁka jest inna, różne zasoby
ﬁnansowe, położenie w odległości do większych aglomeracji. W zależności od
różnego rodzaju wyznaczników potrzeby mieszkańców będą inne. Nie należy
jednak zapominać o wizji i celu podejmowanych przez administrację publiczną
działań, dzielenie się zasobami i możliwościami z sektorami pozapublicznymi.
Mądre dystrybuowanie środkami, przejrzystość, zlecanie zadań i pasja.
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Rozdział IV

Joanna Augustowska
Katarzyna Sobiecka
Proces tworzenia wielosektorowej spółdzielnia socjalnej, na przykładzie
Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych”.
1. Legislacyjne rozwiązania – w stronę rozwoju spółdzielczości.
Nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych (ustawa o zmianie ustawy
o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 7 maja
2009 r.)1 umożliwia zakładanie spółdzielni socjalnych nie tylko przez osoby
ﬁzyczne, ale również przez osoby prawne. Wedle nowej ustawy w przypadku
zakładania spółdzielni socjalnych osób prawnych mamy do czynienia z co najmniej dwoma podmiotami posiadającymi osobowość prawną. Mogą to być
jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne oraz organizacje
pozarządowe.
Modelowym jednak rozwiązaniem będzie przystąpienie do takiej spółdzielni
socjalnej osób prawnych wszystkich rodzajów osób prawnych wymienionych
w ustawie jak: jednostka samorządu terytorialnego, organizacja pozarządowa,
kościelna osoba prawna i utworzenie wielosektorowej spółdzielni socjalnej.
2. Tworzenie spółdzielni socjalnej osób prawnych – z praktyki
wzięte.

Rys. 3 - System lokalny, czyli naczynia połączone.

Etap utworzenia - w pigułce.
Przy tworzeniu przedsiębiorstwa społecznego jakim jest spółdzielnia socjalna
osób prawnych początkiem przedsięwzięcia jest wyrażenie chęci wystąpienia
w charakterze członka założyciela spółdzielni przez co najmniej dwie osoby
prawne, a następnie w przypadku jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie
i przystąpienie do spółdzielni socjalnej osób prawnych. Planując harmonogram
wszelkich prac związanych z powstaniem spółdzielni socjalnej osób prawnych
trzeba pamiętać o tym, że jeżeli w gronie członków założycieli spółdzielni będzie większa liczba jednostek samorządu terytorialnego, podjęcie uchwał przez
te jednostki może być rozciągnięte w czasie ze względu na specyﬁkę organizacji pracy samorządu (posiedzenia komisji rady gminy i sesji rady gminy), co
może wpłynąć na wydłużenie procesu tworzenia tego podmiotu. Jest to istotne
Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 91, poz. 742)
1
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szczególnie w przypadku podmiotu ekonomii społecznej powstającego w ramach realizacji projektów, gdzie wykonanie zadań projektowych zobligowane
jest trzymaniem się ściśle określonych terminów.
Następnym etapem tworzenia spółdzielni socjalnej osób prawnych jest zwołanie Zgromadzenia Członków Założycieli i podjęcie na nim uchwał w sprawie:
- powołania spółdzielni socjalnej osób prawnych,
- przyjęcia statutu spółdzielni socjalnej osób prawnych,
- określenia liczby członków Rady Nadzorczej jeżeli statut przewiduje jej istnienie ( jednak w przypadku tak dużego przedsięwzięcia jak wielosektorowa
spółdzielnia socjalna, warto pomyśleć o powołaniu organu kontroli i nadzoru),
- powołania członów Rady Nadzorczej.
Następny krok to posiedzenie Rady Nadzorczej, której zadaniem jest podjęcie
uchwał w sprawie:
- określenia liczby członków Zarządu (Statut spółdzielni socjalnej osób prawnych określa ogólnie przedział liczbowy członków Zarządu, np.: „Zarząd
składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa”, Natomiast Rada
Nadzorcza w drodze uchwały określa dokładną liczbę członków zarządu
spółdzielni np. czy zarząd jest jednoosobowy, czy kolegialny. Patrząc okiem
praktyka, lepszym rozwiązaniem jest zarząd kolegialny. Istnieje wówczas
możliwość większej kontroli wewnętrznej, ponieważ zarząd wieloosobowy
wspólnie podejmuje decyzje, ale i solidarnie ponosi odpowiedzialność.),
- wyboru członków zarządu (wybór osób z imienia i nazwiska spośród kandydatów).
Zarząd podlega ukonstytuowaniu, czyli następuje pomiędzy członkami wybór
co do pełnienia określonych funkcji w Zarządzie.
Kolejnym i ostatnim etapem w tworzeniu spółdzielni socjalnej osób prawnych
jest złożenie dokumentacji rejestracyjnej spółdzielni do Krajowego Rejestru
Sądowego (KRS). Wymagane formularze dostępne są w siedzibie KRS, a także
na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.2 Należy pamiętać, aby
wypełniać je drukowanymi literami, komputerowo lub ręcznie, a pola niewypełnione w formularzach powinny zostać przekreślone. Wymagane jest podpisanie formularzy zgłoszeniowych przez wszystkich członków zarządu spółdzielni socjalnej.
Formularze niezbędne do zarejestrowania spółdzielni socjalnej:
- KRS-W5 - podstawowy formularz służący do zgłoszenia / rejestracji powołanej spółdzielni socjalnej,
- KRS-WK - załącznik do formularza KRS-W5, służący do zgłoszenia organów podmiotu (członków zarządu oraz członków rady nadzorczej, jeśli została
2
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wybrana.
- KRS-WM - załącznik do formularza KRS-W5, służący do zgłoszenia zakresu
działalności gospodarczej (wypełniając ten formularz należy posłużyć się kodami Polskiej Klasyﬁkacji Działalności - PKD, które są hierarchicznie usystematyzowanym podziałem zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej).
Do podstawowych formularzy rejestracyjnych wymienionych powyżej należy
dodatkowo dołączyć :
• protokół z walnego zgromadzenia członków założycieli podpisany
przez przewodniczącego i sekretarza zebrania;
• listę członków założycieli z oryginalnymi podpisami;
• uchwały podjęte przez walne zgromadzenie członków założycieli
oraz przez Radę Nadzorczą;
• statut spółdzielni socjalnej osób prawnych;
• uwierzytelnione notarialnie podpisy wszystkich członków zarządu.
Ważne jest, że spółdzielnia socjalna nie ponosi kosztów opłat za rejestrację
w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz za ogłoszenie w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym.
Można zakładać, iż na realizację wymienionych powyżej działań w zakresie tworzenia spółdzielni socjalnej osób prawnych we wspomnianej modelowej formie (czyli wielosektorowej spółdzielni socjalnej) potrzeba jest około
trzech miesięcy. Jest to czas na podjęcie uchwał przez jednostki samorządu
terytorialnego i organizacje pozarządowe, zwołanie zgromadzenia członków
założycieli, wybór rady nadzorczej, wybór zarządu, złożenie dokumentacji
rejestracyjnej. Zakłada się, iż procedura rejestracyjna w Krajowym Rejestrze
Sądowym nie powinna również przekroczyć trzech miesięcy.
Datą rozpoczęcia działalności spółdzielni socjalnej osób prawnych jest data
wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i od tego czasu zarząd dysponuje okresem sześciu miesięcy na zatrudnienie co najmniej pięciu osób spośród osób
wskazanych w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych t.j:
1) osób bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,3
2) osób o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu
socjalnym,4
3

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst
jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.)
4
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jednolity Dz.U. z 2011r.
Nr 43 poz. 225 z późn. zm.)

www.bip.ms.gov.pl
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3) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych5 - posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
Taka postać rzeczy daje więcej czasu na organizację struktury, organizację pracy spółdzielni, rozpoczęcie procesu poszukiwań zleceń i nawiązywania współpracy.
Jednak wcześniejsza edukacja i animacja.
Z praktyki wynika, iż koniecznością jest, aby utworzenie spółdzielni socjalnej osób prawnych zostało poprzedzone działaniami animacyjnymi
i edukacyjnymi przygotowującymi partnerów do wspólnej dyskusji, wskazującej potrzebę wspólnego działania, wykazania zysków i korzyści z takiego działania dla wszystkich stron, oraz zasad kooperacji i tworzenia nowego podmiotu
(spotkania panelowe, debaty, udział w wizytach studyjnych, seminariach, praca
animatorów ekonomii społecznej itp.). Działania animacyjne i edukacyjne mają
ogromne znaczenie i z całą pewnością można stwierdzić, że mają one wpływ
na sam proces tworzenia spółdzielni socjalnej osób prawnych, w szczególności
tej wielosektorowej spółdzielni socjalnej, jak również na to czy w ogóle dojdzie
do jej utworzenia.
Podczas realizacji projektu „Innowacje – przedsiębiorczość – rozwój”
moment powstania spółdzielni socjalnej osób prawnych był poprzedzony etapem wielu działań edukacyjnych i animacyjnych skierowanych do społeczności
lokalnych, przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych i biznesu.
Można powiedzieć, że praca animacyjna i edukacyjna miała wymiar:
- jednostkowy - poruszenie, zaktywizowanie mieszkańców, przedstawicieli
różnych grup społecznych,
- instytucjonalny – zainteresowanie rozwojem ekonomii społecznej, powstawaniem podmiotów ekonomii społecznej samorządowców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych.
W ramach tych działań od chwili rozpoczęcia realizacji projektu do momentu
utworzenia Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” zostały zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Słupnie: 3 seminaria konsultacyjne, 4 spotkania panelowe, 2 debaty z decydentami, 2 debaty na temat efektów testowanego produktu ﬁnalnego, 1 konferencja – spotkanie panelowe z elementami debaty. Naszym zdaniem takie
wydarzenia oprócz elementu edukacyjnego mają również charakter partycypacyjny.
5

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
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Spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami lokalnego biznesu, przedstawicielami władz samorządowych, instytucji czy organizacji pozarządowych dotyczące różnego rodzaju spraw społecznych, a w tym przypadku zainteresowania
rozwojem spółdzielczości z zaangażowaniem samorządu, pozwalają na aktywny udział społeczności lokalnych w kształtowaniu życia publicznego. Tym samym na budowanie zaufania społecznego. Włączanie mieszkańców do kształtowania polityk lokalnych, wyzwala poczucie przynależności do wspólnoty, ma
wpływ na rozwój społeczności, także na wypracowanie mechanizmów współpracy administracji samorządowej ze społecznościami lokalnymi. W Gminie
Słupno działania mające na celu rozwój partycypacji społecznej podejmowane
są już od kilku lat np. przy aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych, czy Programu Aktywności Lokalnej. Zainteresowanie oraz aktywny udział mieszkańców i decydentów w wyżej wymienionych działaniach,
miało wpływ na powstanie produktu innowacyjnego jakim jest wielosektorowa
spółdzielnia socjalna.
Trzeba przyjąć, że zaufanie społeczne stanowi podstawę relacji interpersonalnych, współpracy, zaangażowania, a także poczucia bezpieczeństwa.
Tym samym ma ono zasadniczy wpływ na kształtowanie się społeczeństwa
obywatelskiego, a co za tym idzie – wzrostu świadomości zbiorowej, świadomego uczestnictwa w życiu zbiorowym i budowania tożsamości zbiorowej. Wzrost
poziomu zaufania przyczynia się z jednej strony do ograniczenia marginalizacji
społecznej, z drugiej zaś do kształtowania poczucia świadomego uczestnictwa
w życiu publicznym, możliwości wywierania wpływu na otoczenie. Bez zaufania w przestrzeni społecznej nie można prowadzić dialogu, nie można określić
istoty zjawisk i procesów. Zaufanie pozwala na efektywną komunikację w obrębie jednostki terytorialnej, wspomagając realizację wytyczonych celów.6
Warto przybliżyć niektóre z wymienionych wydarzeń:
Debaty z decydentami, debaty na temat efektów testowanego produktu ﬁnalnego
W dniach 4 i 5 lutego 2012 r. odbyły się debaty w ramach zadania - Testowanie
opracowanego produktu ﬁnalnego. W debatach wzięli udział przedstawiciele
władz gminy Słupno, przedstawiciele organizacji pozarządowych, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie, lokalni liderzy, lokalni
przedsiębiorcy.
A. Potoczek Zaufanie jako czynnik kształtujący proces partycypacji społecznej Animacja
Życia Publicznego Zeszyty Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych nr 2(5) 2011
6
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Podczas debat została podjęta tematyka ekonomii społecznej, Spółdzielni
Socjalnej Osób Prawnych, Centrum Usług Środowiskowych, Laboratorium
Ekonomii Społecznej, roli biznesu jako otoczenia. Debaty zostały zorganizowane w Biskupicach k. Byczyny, gdzie oprócz udziału w zadaniach projektu
uczestnicy mogli zapoznać się z funkcjonowaniem Spółdzielni Socjalnej Osób
Prawnych „Gród”, dobrymi praktykami związanymi z rozwojem spółdzielczości na terenie gminy Byczyna.
W ramach działań projektowych zorganizowane były także debaty
p.n. „Ekonomia społeczna - spółdzielnia socjalna osób prawnych”
(w dniu 15 czerwca 2012r.) oraz „Strategia podejmowanych działań” –
Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych”
(w dniu 3 lipca 2012 r.) - to debaty dotyczące kolejnego etapu przedsięwzięcia, czyli efektów testowanego produktu ﬁnalnego. Istotą tych wydarzeń
było to, że ich uczestnikami były osoby konkretnie zainteresowane założeniem spółdzielni, jej funkcjonowaniem, zaplanowaniem strategii działania.
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Konferencja p.n. Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych jako kierunek rozwoju
mikroregionu – 23 kwietnia 2012 r.
Została zorganizowana przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania
Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku.
Konferencję honorowym patronatem objęli:
- Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego,
- Piotr Zgorzelski – Poseł na Sejm RP,
- Michał Boszko – Starosta Płocki.
Tematem konferencji był rozwój podmiotów ekonomii społecznej, tworzenie nowych, jak i wzmacnianie już istniejących, jako form
zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ale również
jako możliwości rozwoju osób młodych wchodzących na rynek pracy.
Na konferencji została również podjęta problematyka tworzenia spółdzielni socjalnej osób prawnych na terenie gminy Słupno (Centrum Usług
Środowiskowych), a tym samym rozwoju usług społecznych wynikających
z diagnozy środowiska oraz dyskusja na temat roli ekonomii społecznej
w mikro i makroregionach.
Oprócz przybliżenia tematyki ekonomii społecznej i spółdzielczości
konferencja miała też inny wymierny efekt w postaci zainteresowania władz
gminy Mała Wieś członkostwem w tworzonej spółdzielni „Centrum Usług
Środowiskowych”.
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Celem takich działań jest również zmiana społeczna, prowadząca do większej
integracji, aktywności i gotowości do działania mieszkańców danej społeczności.
2. Budowanie sieci współpracy - partnerstwo lokalne.
Celem partnerstwa lokalnego jest aktywizowanie całej społeczności i zachęceniu jej do wspólnych działań na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów.
Dzięki zorganizowaniu oddolnych inicjatyw, zostają skuteczniej zrealizowane
cele i potrzeby lokalnych środowisk, co przynosi wymierne korzyści, a jednocześnie zachęca do dalszych działań. W partnerstwie można wypracować model rozwiązywania problemów społecznych. Utworzenie Spółdzielni Socjalnej
Osób Prawnych może być efektem współpracy partnerów lokalnych.

Etap działań przygotowawczych.
Trzeba zaznaczyć, że utworzenie spółdzielni socjalnej osób prawnych,
tym bardziej wielosektorowej spółdzielni socjalnej, jest procesem długofalowym. Bardzo pomocny tu może być system komplementarnych działań podejmowanych na danym obszarze skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób borykających się z różnymi problemami, jak
i przedstawicieli władz samorządowych, pracowników jednostek organizacyjnych, instytucji i organizacji. Ogromną rolę odgrywa tu inicjator takich przedsięwzięć, którym może być przykładowo Ośrodek Pomocy Społecznej, tak jak
wcześniej opisany Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie, działający
jako Centrum Aktywności Lokalnej.
Przykładowe narzędzia, które mogą być pomocne przy tworzeniu spółdzielni
socjalnej osób prawnych:
1. Edukacja samorządu i mieszkańców.
W społeczeństwie lokalnym aktywizowanym i edukowanym zostaje wykształcone poczucie przynależności do danego miejsca i grupy. Tworzy również
płaszczyznę porozumienia i współpracy, dąży do kształtowania społeczeństwa
obywatelskiego. Ważne jest ukierunkowanie instytucji samorządowych na aktywizację, samopomoc, edukację i integrację mieszkańców, którzy będą działać
na rzecz budowania zintegrowanej społeczności, zdolnej własnymi siłami rozwiązywać lokalne problemy, np. poprzez udział w działaniach na rzecz rozwoju
ekonomii społecznej.
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3. Budowanie elementów partycypacji
Wspieranie rozwoju społeczności lokalnych wymaga prowadzenia działań
aktywizujących oraz budowania wiedzy na temat uwarunkowań ich rozwoju.
W podejmowanych działaniach należy koncentrować się na wypracowaniu
i upowszechnieniu mechanizmów współpracy administracji publicznej ze społecznościami lokalnymi wykorzystując sprawdzoną metodę angażowania obywateli w tworzenie lokalnych polityk.
4. Wykorzystanie istniejących podmiotów ekonomii społecznej.
1) Klub Integracji Społecznej
Klub Integracji Społecznej realizuje program reintegracji społecznej i zawodowej grupy uczestników. Udział w Klubie daje uczestnikom możliwość rozwoju,
zdobycia nowych kwaliﬁkacji zawodowych. Zadaniem Klubu jest przygotowanie uczestników do samodzielnego poruszania się na rynku pracy, co pozwoli
na realizacje własnych celów zawodowych.
2) Centrum Integracji Społecznej
Głównym celem Centrum Integracji Społecznej jest aktywizacja zawodowa
i społeczna mająca na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób. Do podstawowych zadań Centrum Integracji Społecznej należy zmiana postaw życiowych uczestników oraz kształtowanie w społeczeństwie
postaw zrozumienia, akceptacji, tolerancji i szacunku dla osób z grup szczególnego ryzyka. Realizacja celu Centrum Integracji Społecznej odbywa się poprzez
prowadzenie działań w ramach których uczestnicy nabywają umiejętności
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w zakresie teoretycznej i praktycznej nauki zawodu, w formie przekwaliﬁkowania lub podwyższenia kwaliﬁkacji zawodowych. Uczestnicy rozwijają także
swoje umiejętności w zakresie relacji interpersonalnych oraz motywacji i doskonalenia osobowości. Uczestnictwo w zajęciach Centrum to również przygotowanie merytorycznie i organizacyjnie absolwentów do utworzenia podmiotu
ekonomii społecznej w postaci spółdzielni socjalnej osób ﬁzycznych, jak i spółdzielni socjalnej osób prawnych.
5. Laboratorium Ekonomii Społecznej – innowacyjna forma
wsparcia.
Laboratorium Ekonomii Społecznej (LES) ma charakter diagnostyczno edukacyjny. Laboratorium to edukacyjna przestrzeń, wymiana doświadczeń, aktywizacja społeczna i łączenie potencjału mieszkańców, „praktyków” i „teoretyków”.
Zadaniem Laboratorium jest: analiza środowiska, monitorowanie podejmowanych działań i proponowanie nowych rozwiązań w zakresie rozwoju ekonomii
społecznej. Niezwykle ważnym komponentem edukacyjnym LES, jest płaszczyzna współpracy i upowszechniania wiedzy i stwarzanie dialogu społecznego w
obszarze ekonomii społecznej. Uczestnicy LES to: mieszkańcy, lokalni liderzy,
przedstawiciele wyższych uczelni, studenci, przedstawiciele różnych instytucji
i organizacji oraz inni lokalni „aktorzy”.
Przykładowe działania przygotowawcze podjęte przez GOPS:
Przeprowadzono rozmowy informacyjno – edukacyjne w sprawie utworzenia
Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych w Gminie Słupno z osobami kluczowymi:
1. Przeprowadzono spotkanie z sołtysami i radnymi gminy Słupno, przedstawiono wstępną ideę utworzenia Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych
na terenie gminy Słupno. Przekazano wiedzę na temat tworzenia nowych
sektorów ekonomii społecznej. Uczestnicy zaproponowali nowe rozwiązania (w tym utworzenie grupy budowlanej i drukarni). Wskazano także siedzibę spółdzielni.
Wnioski: Mieszkańcy byli zainteresowani. Jednak potrzebowali edukacji
i większej wiedzy w tym obszarze, a także pokazania dobrych praktyk – spółdzielni już funkcjonujących.
2. Zorganizowano spotkanie z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy
w Płocku. Instytucja wyraziła chęć włączenia w działalność spółdzielni zauważając duży problem związany ze wzrostem bezrobocia na terenie powiatu
płockiego, a jednocześnie brak środków ﬁnansowych na aktywne wsparcie.
Wnioski: Rozszerzenie działalności spółdzielni na teren Powiatu Płockiego.
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Zorganizowanie spotkania ze Starostą Powiatu Płockiego. Przygotowanie
wstępnej dokumentacji.
3. Uczestniczenie grupy przygotowawczej w spotkaniu dotyczącym utworzenia Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych z włączeniem Powiatu Płockiego.
Starosta zaproponował do włączenia pozostałe powiaty w kwestii utworzenia spółdzielni. Zwrócił uwagę na ciekawe rozwiązanie związane z kwestią
melioracji.
Wnioski: zorganizowanie konferencji z pomocą starostwa powiatowego
dla wójtów i burmistrzów powiatu płockiego. Przygotowanie materiałów
i wstępnych deklaracji. Przedstawienie przez zaproszonych ekspertów propozycji utworzenia Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych, w tym kwestii
melioracji.
4. Zorganizowano spotkanie przedstawiając koncepcję działania spółdzielni,
a w szczególności nić Laboratorium Ekonomii Społecznej P. Mirosławowi Grewińskiemu - prorektorowi Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Uczelnia wyraziła zainteresowanie
wspieraniem podejmowanego przez nas działania. Władzom uczelni zależy
na dobrze zorganizowanych stażach akademickich dla studentów uczelni.
Wnioski: W przyszłości praca nad standaryzacją i zmianą przepisów prawnych dotyczących praktyki studenckiej. Stworzenie w Polsce bezpiecznych miejsc praktyki – nabywanie doświadczeń w różnych środowiskach.
Przyszła alternatywa LEW (Laboratorium Edukacji Wiejskiej) i LEM
(Laboratorium Edukacji Miejskiej).
5. Przedstawienie koncepcji dotyczącej utworzenia spółdzielni socjalnej
osób prawnych na spotkaniu z przedsiębiorcami, paraﬁi pod wezwaniem
św. Marcina w Słupnie, lokalnymi liderami. Pojawiły się kwestie wspierania organizacji przez lokalny biznes. Paraﬁa wyraziła zainteresowanie rozwojem kościołów drewnianych na terenie Powiatu Płockiego. Bardzo ważny dla uczestników pojawił się element rozwoju turystyki i agroturystyki
na terenie gminy (ścieżki dydaktyczne, miejsca historyczne, przyroda).
Wnioski: Wdrożenie sektora biznesu do przedsięwzięć społecznych. Być
może warto było by zmienić zapisy w ustawie o spółdzielniach socjalnych, włączając jako udziałowców przedsiębiorców, tym samym pozwoli
to na lepsze działania ﬁnansowe i stabilność działalności spółdzielni osób
prawnych.
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3. Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Słupnie (CUŚ)

Członkowie założyciele spółdzielni
Założycielami Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” z siedzibą w Słupnie są:
- gmina Słupno,
- gmina Bulkowo,
- gmina Mała Wieś,
- Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego w Płocku,
- Paraﬁa Rzymskokatolicka św. Marcina w Słupnie.
Na terenie gminy Słupno udało się utworzyć modelową wielosektorową
spółdzielnię socjalną osób prawnych, której członkami założycielami są wszystkie rodzaje osób prawnych wymienione w ustawie o spółdzielniach socjalnych
to jest: trzy gminy, organizacja pozarządowa, kościelna osoba prawna. Jest to
na dzień dzisiejszy pierwsza w Polsce spółdzielnia socjalna osób prawnych
o takim składzie członków założycieli. Należy tu podkreślić dużą rolę Paraﬁi
Rzymskokatolickiej św. Marcina w Słupnie, jako aktywnego „aktora“ życia społecznego w gminie, czynnie uczestniczącego w animacji i aktywizacji mieszkańców, chętnie współpracującego z lokalnymi instytucjami i organizacjami.
Utworzenie wielosektorowej spółdzielni socjalnej daje możliwość wpływu na tworzenie sieci współpracy pomiędzy samymi jednostkami samorządu
terytorialnego, jak również wszystkimi założycielami spółdzielni w zakresie poszczególnych usług oraz pomiędzy podmiotami różnej działalności występującymi na ich terenach. To wspólne świadczenie usług środowiskowych, odpowiadające na realne zapotrzebowanie mieszkańców. To także skonsolidowanie
działań zmierzających do realizacji zadań nałożonych na samorządy, poprzez
działanie jednego podmiotu.
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Rys. 4 – Schemat Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych i jej otoczenia.

Funkcjonowanie Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Centrum Usług
Środowiskowych” umożliwia podjęcie skutecznych działań w obszarze niszowej gospodarki rynkowej, jak również w obszarze realizacji zadań samorządów. Atutem nowo utworzonej spółdzielni może być świadomość nieprzerwanej współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami, która realnie
zwiększy trwałość przedsięwzięcia. O trwałości jej prosperowania decyduje
również zainteresowanie ze strony samorządu, jak również to iż samorząd jako
członek założyciel ma wpływ na działania podejmowane przez spółdzielnię.
Duże znaczenie dla rozwoju „Centrum Usług Środowiskowych” odgrywać będzie otoczenie w postaci współpracujących innych samorządów, podmiotów,
organizacji pozarządowych, a także biznesu przekonanego o tym, że spółdzielnia socjalna osób prawnych to partner, a nie przeciwnik na lokalnym rynku.
Przedsiębiorcy powinni rozumieć wpływ podejmowanych przez nich działań na życie społeczeństwa, a także posiadać odpowiednią wiedzę w zakresie
korzyści płynących z partnerskiej współpracy.
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Ważne jest jednak wsparcie podmiotów ekonomii społecznej:
Rozwój podmiotów ekonomii społecznej wymaga wsparcia instytucji publicznych, ale również innych partnerów społecznych: organizacji pozarządowych,
przedsiębiorców czy lokalnych liderów. Jak wynika z badań, wsparcie udzielane przez instytucje publiczne może budzić kontrowersje, co – konsekwencji – przyczynia się do osłabienia szans powodzenia tego typu przedsięwzięć.
Wszyscy respondenci są zgodni, że podmioty ekonomii społecznej wymagają
wsparcia na etapie konceptualizacji, powstawania (np. rejestracji, organizowania
się) oraz w początkowej fazie działalności. Wspieranie takich przedsiębiorstw
w dłuższej perspektywie czasowej pozostaje sprawą otwartą – badani różnią się
w ocenie czasu, zakresu czy sposobów pomagania takim podmiotom. Wydaje
się, że kluczową kwestią jest możliwe precyzyjne określenie punktu dojścia czy
docelowego modelu funkcjonowania danego przedsiębiorstwa, zwłaszcza jego
relacji z instytucjami państwa oraz zakresu samodzielności (w jakim stopniu
dany podmiot jest w stanie funkcjonować na wolnym rynku).7
Jednak nie należy zapominać o tym, że spółdzielnie socjalne to nie tylko cele
ekonomiczne, ale i też cele społeczne. Ważnym aspektem społecznym spółdzielni jest tworzenie miejsc pracy dla osób wykluczonych lub zagrożonych
wykluczeniem społecznym i zawodowym, którzy nie są w stanie własnym staraniem wyjść z sytuacji, która ogranicza lub uniemożliwia ich udział w życiu
zawodowym lub społecznym. Jest sposobem aktywizacji różnych grup społecznych zamieszkujących tereny wiejskie, gdzie obserwuje się niejednokrotnie słabe zorganizowanie środowiska osób np. długotrwale bezrobotnych,
niepełnosprawnych i niewystarczające wsparcie tych grup. Ta forma zatrudnienia powstająca na terenie działania zaangażowanych jednostek daje tym
osobom możliwość aktywnego udziału na rynku pracy.
Ważne daty – tworzenie spółdzielni „Centrum Usług Środowiskowych”
 W dniu 1 czerwca 2012 r. została podjęta uchwała przez Radę
Gminy Mała Wieś, w dniu 4 czerwca 2012 r. przez Radę Gminy Słupno,
a w dniu 17 lipca 2012 r. przez Radę Gminy Bulkowo w sprawie utworzenia
i przystąpienia do spółdzielni socjalnej osób prawnych „Centrum Usług
Środowiskowych” z siedzibą w Słupnie. Wolę przystąpienia do spółdzielni wyraziła również Paraﬁa Rzymskokatolicka św. Marcina w Słupnie
oraz Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego
w Płocku.
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 W dniu 23 lipca 2012 r. w Słupnie odbyło się Walne Zgromadzenie
Założycielskie, podczas którego została podjęta uchwała w sprawie
utworzenia Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Centrum Usług
Środowiskowych” z siedzibą w Słupnie. Została również powołana
pięcioosobowa Rada Nadzorcza, w której skład wchodzą przedstawiciele
każdego z członków założycieli spółdzielni socjalnej osób prawnych.
 W dniu 30 lipca 2012 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym Rada podjęła uchwałę o jednoosobowym Zarządzie spółdzielni
oraz dokonała wyboru Zarządu – Prezesa Spółdzielni Socjalnej Osób
Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych”.
 W dniu 2 października 2012 r. Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych
„Centrum Usług Środowiskowych” z siedzibą w Słupnie została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie.
 W dniu 27 listopada 2012 r. w związku z dużym nakładem prac związanych z organizacją spółdzielni Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie rozszerzenia liczby członków Zarządu z jednoosobowego składu na
trzyosobowy.
Zakres działań

Rys. 5 - Cztery ﬁlary działalności Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Centrum Usług
Środowiskowych”.

Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego – Mazowsze Płockie Społecznie
Odpowiedzialne -2011 r.
7
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Planowany zakres działalności spółdzielni:
- obszar usług komunalnych m.in.:

Usługi porządkowe

Usługi remontowo – budowlane

Pielęgnacja terenów zielonych

Sprzątanie grobów

Odśnieżanie
- obszar usług socjalnych m.in.:

Usługi opiekuńcze

Centrum Integracji Społecznej

Zakład Aktywizacji Zawodowej

Prowadzenie mieszkania chronionego

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Prowadzenie rodzinnego domu osób starszych

Usługi zdrowotne, rehabilitacyjne
- obszar usług edukacyjnych m.in.:

Organizacja wizyt studyjnych

Organizacja warsztatów, szkoleń, konferencji

Ścieżki edukacyjne

Wyjazdy edukacyjne dla dzieci i młodzieży

Współpraca ze szkołami wyższymi w zakresie staży

Edukacja dot. zanikających zawodów
- obszar usług turystycznych m.in.:

Zwiedzanie miejsc historycznych,

Wczasy w siodle

Spływy kajakowe

Ścieżki rowerowe

Organizowanie pobytów agroturystycznych i turystycznych

Catering i gastronomia
Niezwykle ważne jest utrzymanie równowagi i proporcjonalności działań pomiędzy wskazanymi obszarami. Jeśli zabraknie pewnego katalogu usług,
to wtedy tak jak „stabilne krzesło” przestaje być bezpieczne.
Nie można zapomnieć o przesłaniu i misji spółdzielczości:
pomoc ludziom, wzmocnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Pamiętajmy także o rachunku zysków i strat, o samym utrzymaniu spółdzielni,
odrębności środków od zleceń z samorządów. Należy również zauważyć różnorodność potrzeb pięciu partnerów, członków założycieli: trzy różne gminy
(każda ma inną specyﬁkę), Paraﬁa, szeroko działająca organizacja pozarządowa
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Stowarzyszenie CISI.
Te cztery wypracowane ﬁlary działalności są fundamentalne, są związane mocno z przyjętymi Strategiami Rozwoju Gmin. Nie możemy skupić się tylko na kwestiach socjalnych, czy też turystycznych. Bilans energii powinien być
proporcjonalny, działania powinny przenikać się i uzupełniać jednocześnie.
Spółdzielnia to społecznie odpowiedzialne małe przedsiębiorstwo,
w którym szczególną uwagę powinno zwracać się na kulturę i etykę pracy. Nie
powinno się tworzyć „getta” osób wykluczonych, wykorzystywać ﬁnansowo patrząc tylko na zysk, lecz stwarzać przestrzeń do dialogu, wspólnego decydowania, szacunku i pomocy w poszukiwaniu własnych możliwości i potencjałów.
Plan działania spółdzielni:
I kwartał 2013 r.
- zatrudnienie pięciu osób bezrobotnych – prace interwencyjne przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Płocku (prace realizowane w trzech
gminach),
- przesyłanie ofert dotyczących wizyt studyjnych – plan zorganizowania trzech
wizyt studyjnych w zakresie rozwoju Ekonomii Społecznej,
- rozwój usług cateringowych (zajęcia Klubu Integracji Społecznej, spotkania
i konferencje w gminach),
- rozwój usług remontowo – budowlanych,
- utworzenie strony internetowej spółdzielni,
- współpraca z gminami w sprawie utworzenia mieszkania treningowo –
chronionego,
- promocja i zdobywanie zamówień na dalsze działania,
- udział w ogłoszonych przetargach.
II kwartał 2013 r.
- utworzenie pięciu nowych miejsc pracy – rozeznanie potrzeb i pozyskanie
środków ﬁnansowych z Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku,
- udział w przetargach szkoleniowo – studyjnych,
- uruchomienie gastronomii,
- przygotowanie do prowadzenia świetlicy wiejskiej,
- zorganizowanie mini przedszkola (opieka nad dziećmi do lat trzech),
- przygotowanie do prowadzenia szkoły podstawowej,
- rozwój turystyki i usług wokół turystyki,
- rozwój edukacji w sektorze Ekonomii Społecznej,
- pozyskiwanie środków zewnętrznych (realizacja projektów realizowanych
z partnerami).
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III kwartał 2013 r.
- wdrożenie nowych usług, zgodnie z analizą potrzeb mieszkańców,
- zatrudnienie pięciu nowych osób (przedszkole, opieka nad dziećmi,
świetlica wiejska),
- utworzenie punków kserograﬁcznych na terenie trzech gmin,
- prace nad utworzeniem Centrum Produktów Regionalnych,
- utworzenie bazy turystycznej i usług wokół turystyki,
- wdrożenie akcji „Zadbany pomnik”, „Zapal znicz” – opieka nad grobami.
IV kwartał 2013 r.
- dalszy rozwój realizowanych usług,
- prace nad utworzeniem Centrum Integracji Społecznej,
- udział w przetargach, składanie ofert na zewnątrz (jednostki samorządu
terytorialnego, organizacje pozarządowe),
- prace związane z utworzeniem Restauracji Folklorystycznej „Pod Złotą Kaczką” (uczestnicy mieszkania chronionego hodują kaczki i pracują w restauracji, gdzie główne dania przygotowywane będą z kaczek. W restauracji będą
odbywać się spotkania i sprzedaż produktów regionalnych i rękodzieła),
- organizowanie staży.
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Rozdział V

Joanna Augustowska
Laboratorium Ekonomii Społecznej, czyli edukacja w działaniu – wizja
przyszłości
1. Wymiar jednostkowy (praca z ludźmi)
Model Laboratorium Ekonomii Społecznej (LES) ma charakter diagnostyczno – edukacyjny. Uczestnicy LES to: mieszkańcy, lokalni liderzy,
przedstawiciele wyższych uczelni, studenci i inni lokalni „aktorzy”. Utworzenie Laboratorium stanowi edukacyjną przestrzeń. Wymiana doświadczeń,
aktywizacja społeczna i łączenie potencjału mieszkańców, „praktyków” i „teoretyków”. Laboratorium będzie analizowało i diagnozowało społeczne obszary (z zakresu ekonomii społecznej, polityki lokalnej, edukacji, kultury, rozwoju partycypacji, rozwoju potencjału ludzkiego). Laboratorium Ekonomii
Społecznej jest nierozerwalnie związane z modelem Spółdzielni Socjalnej Osób
Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych”. Zadaniem Laboratorium będzie:
analiza środowiska, monitorowanie podejmowanych działań i proponowanie
nowe rozwiązania w zakresie rozwoju ekonomii społecznej w środowisku wiejskim. Niezwykle ważnym komponentem edukacyjnym LES, będzie płaszczyzna współpracy i upowszechniania wiedzy i stwarzanie dialogu społecznego
w obszarze ekonomii społecznej. W środowisku wiejskim niezwykle ważne
staje się wnikliwe badanie usług środowiskowych i praca nad zmianą postaw
poprzez przekazanie wiedzy i nabycie nowych umiejętności w poruszaniu się
w obszarze ekonomii społecznej. Udział mieszkańców z połączeniem potencjału Wyższych Uczelni (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku i Wyższa
Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie są zainteresowane wzięciem udziału
w realizacji przedsięwzięcia) pozwala na stworzenie nowych usług społecznych
w odniesieniu do jakości podejmowanych działań. Laboratorium skupione będzie na ludzkim potencjale, inwestowania i pobudzenia środowiska lokalnego.
Podjęte innowacyjne działanie będzie profesjonalnym doradcą dla Samorządu
Terytorialnego, inicjując i proponując po dokładnej analizie nowe rozwiązania
lokalne. Należy zauważyć aspekt budowania społeczeństwa obywatelskiego na
szczeblu lokalnym. Badanie poprzez działanie przyczyni się do wzrostu świadomości obywatelskiej i zintegrowaniu mieszkańców (zwłaszcza w obszarze
grup osób marginalizowanych, wykluczonych społecznie). Działania realizowane przez Laboratorium Ekonomii Społecznej i Centrum Usług Środowiskowych (spółdzielnia osób prawnych) pobudzi rozwój lokalny (wzrost dobrobytu i dostępność do usług społecznych). Stworzona przestrzeń różnorodności
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pozwoli na zwiększenie szans indywidualnego rozwoju i zróżnicowanie szans
w aspekcie mieszkańców ze środowiska wsi i miasta. Laboratorium przestrzeni
różnorodności stanowić będzie niezbędny element rozwoju.
Studenci uczelni wyższych będą mieli możliwość wykonania praktyki w wybranych obszarach. Ciało pedagogiczne będzie pracowało nad ramowym programem punktacji staży i będzie sprawowało nadzór pedagogiczny. Mieszkańcy, lokalni liderzy, podmioty ekonomii społecznej, pracownicy samorządowi
przekażą wiedzę praktyczną i pozwolą na bezpośrednie doświadczanie nabytej
wcześniej teorii w praktyce. Podejmowanie szeroko podjętych działań w sposób bezpośredni będzie wspierało i promowało rozwój ekonomii społecznej na
obszarach wiejskich. Połączenie zasobów środowisk wiejskich z otoczeniem
miasta Płocka przyczyni się do synchronizacji potencjału i wymiany zasobów
społecznych. Promowanie tworzenia spółdzielni socjalnych osób prawnych
i osób ﬁzycznych przez aktywizację społeczeństwa stanowi ważny obszar edukacyjny. Podejmowanie staży przez studentów w obszarach ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa, samorządu lokalnego, jednocześnie zamieszkujących
w danym środowisku stworzy nabycie nowych, unikalnych umiejętności praktycznych i przygotowanie do pracy zawodowej po ukończeniu uczelni. Uzupełnienie tradycyjnych form edukacji poprzez promowanie badań naukowych
w środowisku wiejskim – Laboratorium Edukacji Wiejskiej (LEW)- przyczyni
się do zdobywania doświadczenia zawodowego, „przekuwanie” zdobytej wiedzy na umiejętności i postawy („kuźnia pomysłów”), uczenie kreatywności
(bezpieczna przestrzeń do eksperymentów). Niezwykle ważne w tym obszarze
staje się także promowanie nauki poprzez „uczenie się przez doświadczenie”
w poszczególnych obszarach np. animacja społeczna, praca socjalna, ekonomia
(w tym ekonomia społeczna), socjologia, resocjalizacja, media.
Laboratorium Ekonomii Społecznej nawiązuje do perspektywy edukacji
(wg H. Giroux). Wizja edukacji jako publicznej sfery nabywania umiejętności
władania własnym życiem. Należy zwócić uwagę na obszar działań w kwestii różnic w szeroko pojętych obszarach. Laboratorium Ekonomii Społecznej
będzie wspierać otwartą wyminę idei, wolny, nieskrępowany dialog, ekspresję
indywidualnej i społecznej wolności. Ważne znaczenie ma w tym miejscu obszar na otwartość na nowe formy wiedzy, które przekraczają tradycyjne ramy
odrębnych dyscyplin (w tym: pomoc społeczna, edukacja, kultura, ekonomia,
turystyka). Pojęcie edukatora w przestrzeni społecznej: to człowiek zaangażowany społecznie, aktywny, krytyczny i odważny. Należy odnieść się do „polityki głosu” – koncepcja skłaniająca się do łączenia obszarów indywidualnej
tożsamości z procesami społecznymi i politycznymi.
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2. Wymiar instytucjonalny (praca z instytucjami)
Laboratorium Ekonomii Społecznej podobnie jak model ﬂexibility działania
wielosektorowej spółdzielni socjalnej i model współpracy pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej z przedsiębiorcami wymaga zintegrowanego współdziałania przynajmniej dwóch partnerów instytucjonalnych: samorządu lokalnego, organizacji pozarządowej reprezentującej interesy środowiska osób
wykluczonych społecznie, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES
przedstawiciele świadomego biznesu. Wymiar instytucjonalny w zakresie
elementów wsparcia to przede wszystkim środowisko akademickie (uczelnie
wyższe, katedry naukowe, studenci). Ich wspólny ogląd i działania edukacyjne dają szansę na innowacyjną diagnozę i animację wybranej grupy/środowiska. Ważnym elementem będzie budowanie lokalnej przestrzeni badawczej.
Ważnym partnerem w tym aspekcie będzie funkcjonujące na terenie Gminy
Słupno wielosektorowe Partnerstwo Lokalne „NASZA 19“. Partnerstwo Lokalne
zrzesza lokalnych aktorów: mieszkańców, samorząd, organizacje pozarządowe,
biznes. Kolejnym elementem będzie nawiązanie współpracy ze środowiskiem
miasta Płock (przyległe miasto) w tym nawiązanie współpracy pomiędzy Laboratorium Ekonomii Społecznej, a tworzonym modelem pomiędzy podmiotami
ekonomii społecznej z przedsiębiorcami. Laboratorium Ekonomii Społecznej
będzie miało komponent badawczy, wspierający i stwarzający przestrzeń do
rozwoju aktywności i współpracy. Wielosektorowy model działania w połączeniu ze ścisłą współpracą wdrażanych modeli na wskazanym obszarze zwiększy
kompleksowość wsparcia, zwłaszcza środowisko/rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym i „wyjęte“ poza margines życia społecznego. LES będzie stanowiło w pewnym sensie pomost pomiędzy miastem Płock i gminą Słupno.
Wzbogacenie różnorodności mieszkańców będzie kanwą budowania dialogu
społecznego z ważnym komponentem edukacji społecznej i rozwoju ekonomii
społecznej w wybranym środowisku. Równocześnie budowanie klastra usług
społecznych, wykraczając poza teren gminy Słupno, miasta Płock i powiatu
płockiego pozwoli na wzmocnienie przestrzeni i energii społecznej. Należy
zauważyć element budowania na dobrze znanej przestrzeni nowego poziomu.
Nowym elementem i wyzwaniem Laboratorium Ekonomii Społecznej będzie
superwizja przestrzeni w aspekcie nowego nurtu ekonomii społecznej. Kolejny etap to podjęcie współpracy z Uczelniami Wyższymi na terenie całej Polski
(zaczynając od zainteresowanych uczelniami wyższymi: Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa w Płocku i Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie). Kolejnym etapem to utworzenie szerokiego spektrum budowania publicznej przestrzeni edukacji społecznej związanej z aktorami pierwszego planu:
mieszkańcy wsi i miast, biznes, organizacje pozarządowe, samorząd, podmioty
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ekonomii społecznej z połączeniem udziału drugiego planu: Wyższe Uczelnie,
Ministerstwa. Propagowanie działań – uczenie poprzez doświadczenie praktyki.
Kolejny element to wytyczenie programu edukacyjnych praktyk zawodowych.
Propagowanie użyteczności i rozwoju jako nowy model praktyk. Ważnym odniesieniem łączącym podejmowane działania to propagowanie pracy metodą
Programu Aktywności Lokalnej. Praca ze środowiskiem lokalnym jako aktywny aktor wybranej przestrzeni (określony teren działania) z ważnym akcentem
budowania rozwoju partycypacji i przeciwdziałania marginalizacji jako łączący
system pięciu modeli innowacji w obszarze ekonomii społecznej. Dodatkowe
włączone nurty to: włączenie studentów do aktywnej współpracy z wybranym
środowiskiem, animacja młodzieży w tworzeniu lokalnych mediów, obserwacja i badania dotyczące poziomu partycypacji w danej społeczności.
Kolejna odsłona Laboratorium Ekonomii Społecznej poprzez podejmowanie
działań do stworzenia eksperymentalnej przestrzeni naukowej w środowisku
wiejskim:
◆ Upowszechnienie wiedzy na temat zdobywania praktycznej wiedzy poprzez
pracę w środowisku.
◆ Inicjowanie działań zmierzających do powstawania Laboratorium Edukacji Miejskiej (LEM) w mieście Płock oraz Laboratorium Edukacji Wiejskiej
(LEW) na terenie gminy Słupno.
◆ Utworzenie standaryzowanych sieci utworzonych w poszczególnych województwach Laboratoriów Edukacji Wiejskiej (LEW) i Laboratorium Edukacji Miejskiej (LEM).
◆ Utworzenie środowisk wsparcia „mentorów” – profesorów, naukowców
spotykających się w Laboratorium.
◆ Zaproponowanie praktyk w samorządach lokalnych poprzez Laboratorium
Edukacji Wiejskiej pracowników poszczególnych resortów na szczeblu państwowym.
Laboratorium Ekonomii Społecznej będzie pracowało nad nowymi rozwiązaniami, badaniem, ewaluacją i inspiracją przy prowadzeniem Szkoły Ekonomii
Społecznej, organizowaniu konsultacji eksperckich i usług doradczych (przy
włączeniu „praktyków” i „teoretyków”), inspirowaniu w nawiązaniu do przeprowadzonych badań nowych inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej.
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Plan działania mający na celu wprowadzenie innowacji
Działania inicjujące i rozwijające współpracę w modelu:
- podjęcie nowych rozwiązań w zakresie stażu dla uczniów studiów
wyższych – „uczenie poprzez działanie”
 Podjęcie współpracy z Uczelniami Wyższymi na terenie całej Polski:
• Wdrażanie staży studentów podczas trzeciego roku nauki,
• Współpraca z wyższymi uczelniami w zakresie praktyk zawodowych studentów,
• Wytyczenie programu edukacyjnych praktyk zawodowych,
• Opracowanie wytycznych dotyczących oceny/punktacji staży
w Laboratorium Edukacji Wiejskiej (LEW).
 Podejmowanie działań zmierzających do zmiany przepisów prawnych związanych z praktykami zawodowymi studentów:
• Instytucje akredytowane,
• Nadzór merytoryczny stażu,
• Ustalenie czasu stażu,
• Promowanie powstawania Laboratorium Edukacji Wiejskiej w kraju,
• Finansowanie kosztów stażu i pobytu studentów.
 Uzupełnienie tradycyjnych form edukacji poprzez promowanie badań
naukowych w środowisku wiejskim (LEW):
• Zdobywanie doświadczenia zawodowego,
• Przekuwanie zdobytej wiedzy na umiejętności i postawy,
• Uczenie kreatywności – bezpieczna przestrzeń do eksperymentów,
• Promowanie nauki poprzez „uczenie się przez doświadczenie”
w poszczególnych obszarach np. animacja społeczna, praca socjalna, ekonomia (w tym ekonomia społeczna), socjologia, resocjalizacja, media.
- propagowanie pracy metodą Programu Aktywności Lokalnej
 Propagowanie użyteczność i rozwoju jako nowy model praktyk.
Praca metodą Organizowania Społeczności Lokalnej (OSL) – praca z grupą poprzez m.in. partnerstwo lokalne, wolontariat, samopomoc, Klub
Integracji Społecznej, Klub Seniora, punkt informacji obywatelskiej,
kampanie społeczne.
 Praca ze środowiskiem lokalnym jako aktywnym aktorem wybranej przestrzeni (określony teren działania).
 Budowanie kapitału społecznego (wg Roberta Putnama).
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 Wspieranie rozwoju partycypacji w społeczności wiejskiej:
• Włączenie studentów do aktywnej współpracy z wybranym środowiskiem,
• Włączenie młodzieży w tworzeniu lokalnych mediów,
• Obserwacja i badania dotyczące poziomu partycypacji w danej
społeczności.
- podejmowanie działań wspierających rozwój ekonomii społecznej
na obszarach wiejskich
 Połączenie zasobów środowisk wiejskich z otoczeniem miasta Płocka.
 Promowanie tworzenia spółdzielni socjalnych osób prawnych i osób
ﬁzycznych.
 Podejmowanie staży przez studentów w obszarach ekonomii społecznej,
przedsiębiorstwa, samorządu lokalnego.
- podejmowanie działań do stworzenia eksperymentalnej przestrzeni
naukowej w środowisku wiejskim
 Upowszechnienie wiedzy na temat zdobywania praktycznej wiedzy
poprzez pracę w środowisku.
 Inicjowanie działań zmierzających do powstawania Laboratorium
Edukacji Miejskiej (LEM) w mieście Płock oraz Laboratorium Edukacji
Wiejskiej (LEW) na terenie gminy Słupno,
 Utworzenie standaryzowanych sieci utworzonych w poszczególnych województwach Laboratoriów Edukacji Wiejskiej (LEW) i Laboratorium
Edukacji Miejskiej (LEM).
Utworzenie środowisk wsparcia „mentorów” – profesorów, naukowców
spotykających się w Laboratorium.
Zaproponowanie praktyk w samorządach lokalnych poprzez Laboratorium Edukacji Wiejskiej pracowników poszczególnych resortów na
szczeblu państwowym.
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Debata: Wokół Ekonomii Społecznej
Grudzień 2012r.

Reﬂeksjami podzielili się:
• Joanna Augustowska – dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Słupnie
• Bogumiła Nowak – kierownik Działu Pracy ze Społecznością Lokalną
• Katarzyna Gawłowska – kierownik Działu Środowiskowy Dom Samopomocy
• Monika Klimkiewicz - pracownik socjalny
• Monika Ziółkiewicz – kierownik Działu Pracy z Jednostką i Rodziną
• Jakub Siwek – pracownik socjalny
• Marek Cupała – starszy instruktor terapii zajęciowej
Joanna Augustowska - Chciałam pokazać drabinę aktywności i jak ważna jest
praca różnych działów naszego ośrodka. Pierwszym podstawowym poziomem
jest człowiek, który jest wykluczony społecznie, bezradny i izoluje się i mamy
pracownika socjalnego, dział pracy z jednostką i rodziną, który daje wzmocnienie, asystent rodziny i usługi specjalistyczne, które wzmacniają, próbujemy wydobyć te osoby z sytuacji w której się znajdują i zachęcić do działania.
W tym czasie pojawia się kolejny etap, aktywizacja, edukacja- Środowiskowy
Dom Samopomocy, aktywizujemy osoby i edukujemy jak żyć, jak sobie radzić
z trudnościami. Przechodzimy wyżej, też tak może być, że osoba wykonuje dwa
schodki drabiny. Samopomoc, edukacja, pojawia się tu Klub Integracji Społecznej, Wolontariat.
Później samoakceptacja, pomoc innym, praca w podmiotach Ekonomii
Społecznej. Praca w Spółdzielni Socjalnej „OPIEKA”, czy Spółdzielni
Socjalnej Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych”, gdzie młody człowiek mógłby znaleźć pracę i dobrze ją wykonywać, ale potrzebuje społecznej
akceptacji. Podmioty Ekonomii Społecznej dają szansę zdobywania środków
i wsparcie dostosowane do danej osoby.
Kolejnym etapem jest samodzielność, aktywność. Potem następuje samorealizacja i otwartość na rozwijanie dalszych umiejętności.
Chciałabym rozpocząć dyskusję jak to jest z drabiną aktywności a podmiotami
Ekonomii Społecznej z Waszego doświadczenia.
Jak Wasza praca, to co robicie na co dzień, jak wspieracie osoby z różnymi trudnościami mogą być dalszym etapem jeśli chodzi o podmioty ES.
Myślę o Spółdzielni Osób Prawnych, gdzie mamy cztery ważne segmenty
w różnych dziedzinach: działalność komunalno - budowlana, edukacyjna, społeczna i turystyczna.
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Pracujecie w różnych działach, jak można połączyć Waszą pracę z nowym
narzędziem jakim jest Spółdzielnia Osób Prawnych?
Katarzyna Gawłowska - Istnienie Spółdzielni Osób Prawnych „CUŚ” jest takim „światełkiem w tunelu”. Mam możliwość motywowania. Jeśli uczestnicy
Środowiskowego Domu Samopomocy będą na tyle samodzielni, to kolejnym
etapem może być zatrudnienie w tej spółdzielni. Także jest to atut w moim ręku
do zachęcania osób młodych w środowisku z różnymi problemami, chorobą
psychiczną, czy innymi zaburzeniami. Kolejnym etapem po pobycie w ŚDS
może być praca dająca możliwość realizacji siebie. Udział w ŚDS to nie początek i koniec, ale początek waśnie do samorealizacji, do dalszej drogi zawodowej i społecznej. Myślę, że w moim dziale będę miała więcej osób chętnych do
udziału w zajęciach w Środowiskowego Domu Samopomocy.
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Nikt go nie ocenia, może pokazać, że jest dobrym pracownikiem, osobą która
ma pasję, zainteresowania, które chce rozwijać i dla mnie Spółdzielnia daje mu
do tego wolną przestrzeń.
Obserwuję, że traﬁają do nas różni ludzie. Wiemy o tym, bo współpracujemy
z pracownikami socjalnymi, którzy są w środowisku zamieszkania. Dowiadujemy się, że ludzie mają różne problemy, trudności. Traﬁając do nas mają szansę
to wymazać i zmienić swoje życie.
Jest to przestrzeń do realizacji , samorealizacji i do wyjścia z kręgu osób wykluczonych społecznie.
Bo jeśli się aktywizujemy zawodowo i społecznie to stajemy się innymi ludźmi
i to jest bardzo ważne w działaniach Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Katarzyna Gawłowska - Czyli nie tylko w sferze zawodowej, ale i społecznej.
Wyjście na zewnątrz, wyjście z domu do ludzi.

Monika Klimkiewicz – Gdy ktoś się zgłasza do Ośrodka Pomocy Społecznej,
przede wszystkim chodzi mu o pomoc materialną. Dopiero gdy pójdziemy na
wywiad okazuje się, że jest nadużywanie alkoholu, przemoc czy inne problemy,
a głównie brak pracy.
Spółdzielnia mogłaby być miejscem gdzie osoby mogą się wykazać swoimi
umiejętnościami. To byłaby tak furtka dla tych osób. Pomoc materialna jest na
chwilę.
Trzeba to wypracować, dużo rozmawiać, tłumaczyć, motywować ich do tego, że
mogą zmienić tę sytuację, dać coś od siebie. To sprawa indywidualna, zależy od
osoby. Trzeba motywować, zobowiązywać małymi kroczkami.

Jakub Siwek - Skorzystanie z innego narzędzia, które daje Spółdzielnia, czyli
rozumienie bardzo szerokie.

Joanna Augustowska - A kim jest dla Was osoba zagrożona wykluczeniem
społecznym?

Marek Cupała - Jest bardzo dużo osób, które mają duże zdolności i umiejętności, które mogą dużo dać od siebie, ale są wykluczeni społecznie i to jest
problem.

Marek Cupała - Są to osoby niezaradne życiowo, nie potraﬁą znaleźć pracy, tak
jak koleżanka mówiła, osoby przyzwyczajone do takiej sytuacji. Przyzwyczaiły
się do tego, że są traktowane przedmiotowo.

Bogumiła Nowak - Myślę że, podmioty Ekonomii Społecznej takie jak Spółdzielnia to dla mnie coś takiego gdzie człowiek dostaje „czystą kartkę”, że może
coś zmienić w życiu.
Ktoś nawet zaliczany do grona osób wykluczonych społecznie, to co powiedziałeś, może w takiej Spółdzielni się realizować, pokazać swoje mocne strony,
predyspozycje i umiejętności i pokazać się od najlepszej strony, to co jest w nim
dobre i zacząć wszystko od początku.

Joanna Augustowska - Właśnie z tego co mówicie ciekawym przykładem jest
Środowiskowy Dom Samopomocy. Osoby uczestniczące w Domu, były w środowisku niejednokrotnie wyśmiewane, krytykowane, izolowane przez mieszkańców i okazało się, że poprzez tworzenie pewnej grupy, wsparcia, pracy
instruktorów terapii zajęciowej, że ludzie Ci mają swoje ukryte pasje, talenty, umiejętności. Dlaczego tak się dzieje, że nie było to wcześniej zauważalne,
a w trakcie terapii zajęciowej, poprzez dłuższą, codzienną pracę okazuje się, że
mają to w sobie?

Jakub Siwek - Zgadzam się z Kasią, ale chciałbym o jedną sprawę jeszcze rozszerzyć. Padła kwestia samorealizacji zawodowej czyli osoby mogą mieć szansę
podjęcia pracy, ale może zdarzyć się przypadek osoby, gdzie praca nie będzie
jej głównym celem. Spółdzielnia Socjalna jest furtką do tworzenia się innych
jednostek w dziedzinie pomocy społecznej, opieki czy dalszego aktywizowania
itd.
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Katarzyna Gawłowska - Dlatego, że te osoby dla mnie właśnie wykluczone społecznie były wyśmiewane, postrzegane źle przez społeczeństwo.
Tu, w Środowiskowym Domu Samopomocy tym osobom poświęcone jest bardzo dużo czasu, uwagi. Każda osoba jest traktowana indywidualnie. Na początku osoby te nie wierzą w swoje możliwości, ale trudna, mozolna praca instruktorów pozwala na to, aby zaczęli wychodzić z „własnego cienia”, uwierzyć
w siebie, zobaczyć, że inni to doceniają, cieszyć się z tego co potraﬁą, nie wstydzić się tego kim jest, jaki jest.
Bogumiła Nowak - A ja chciałabym jeszcze nawiązać do tego wykluczenia społecznego, bo mówi się powszechnie, że osoba wykluczona społecznie to taka,
która własnym staraniem nie potraﬁ zaspokoić swoich podstawowych potrzeb.
Ale tak sobie myślę, że czasem jest to na własne życzenie, a czasami niezależne
od nas. Niektóre z tych osób wykluczonych społecznie były kiedyś pełnowartościowymi obywatelami. Bo ze względu np. na chorobę, nagłą utratę pracy,
zwolnienia masowe, śmierć bliskiej osoby, „odcięcie od źródeł dochodu” powoduje, że nagle stajemy się osobami, które nie radzą sobie w życiu i stajemy
się osobami wykluczonymi społecznie.
A taki Podmiot Ekonomii Społecznej , czy też miejsce w Klubie Integracji Społecznej, czy w Środowiskowym Domu Samopomocy, czy Spółdzielni to czas na
powrót do talentów, umiejętności, przypomnienie sobie własnych wartości.
Joanna Augustowska - Właśnie, a przypomnijcie jak to było z kobietami, które założyły Spółdzielnię Socjalną „OPIEKA”, które są teraz partnerem dla nas,
a które korzystały z pomocy społecznej, potem uczestniczyły w działaniach
Centrum Integracji Społecznej. Potrzeba było dużo czasu, ale teraz same zatrudniają osoby bezrobotne.
Bogumiła Nowak - Sytuacja tych kobiet była bardzo trudna. To były osoby
należące do osób długotrwale bezrobotnych, od wielu lat, to są panie, które
mają też niskie kwaliﬁkacje zawodowe, do tego dochodzi wiek. I tak naprawdę,
pomimo że w Centrum Integracji Społecznej ukończyły szkolenia zawodowe,
zdobyły nowe kwaliﬁkacje, nie miałyby szans na zdobycie pracy na otwartym
rynku. Wówczas bardzo dobrym rozwiązaniem okazało się „wzięcie spraw we
własne ręce” i założenie Spółdzielni Socjalnej. I tak naprawdę od nich zależało
jak potoczy się ich dalsze życie, czy one z tego skorzystają.
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Marek Cupała - Mnie się wydaje, że Spółdzielnie Socjalne mogą być szansą,
aby pokazać, że osoby bezrobotne, niepełnosprawne mogą więcej i poprzez
pracę pokazać swoją wartość.

O Ośrodku
Kim jesteśmy?
Jesteśmy zespołem ludzi powołanym aby profesjonalnie pomagać w oparciu
o model pracy jakim jest CAL. Pracujemy nad nową jakością usług społecznych.
Jak działamy?
Nasza działalność obejmuje cztery obszary: integrację, aktywizację, edukację
i samopomoc. Pracujemy indywidualnie z osobami oraz grupami. Przyświeca
nam misja zawarta w słowach: Może nie zrobimy więcej niż jesteśmy w stanie,
ale postarajmy się, żeby to nie było dużo mniej?
Co nas wyróżnia?
Wyróżnia nas innowacyjność i współdziałanie. Nieustannie poszukujemy
nowych rozwiązań na pojawiające się co dzień problemy i potrzeby naszej
społeczności.
Z czego jesteśmy dumni?
Jesteśmy dumni z każdej choćby najmniejszej zmiany na lepsze, z każdego ludzkiego sukcesu odniesionego przez odbiorców naszych działań.
www.gops.slupno.eu

Monika Ziółkiewicz - Kwestia też zapotrzebowania.
Bogumiła Nowak - Tak, dokładnie, znalazły taka niszę.
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Przewrotne cytaty... czyli dla odkrywców Ekonomii Społecznej....

Pytania dla twórcy podmiotów ekonomii społecznej:

„Nikt nie może stracić z oczu tego, czego pragnie, nawet kiedy przychodzą chwile, gdy zdaje
się, że świat i inni są silniejsi. Sekret tkwi w tym, by się nie poddać” – Paulo Coelho „Piąta
Góra”

• Dlaczego to robię?

„Lepiej się spalać niż trupio powoli się ostudzać” – Gombrowicz
„Może nie zrobimy więcej niż jesteśmy w stanie, ale postarajmy się, żeby to nie było dużo
mniej” — Andrzej Sapkowski „Pani Jeziora”
„Nie chodź utartymi drogami, bo się pośliźniesz”— Stanisław Jerzy Lec
„A co, jeżeli rzeczywistość tak naprawdę jest iluzją i nic nie istnieje? - Cóż, w takim razie
zdecydowanie przepłaciłem mój nowy dywan”. — Woody Allen
„O młodych mówiło się, że to oni zbudują nowy lepszy świat. [...] Zawsze tak się mówi, po
czym młodzi się starzeją i zostawiają następnym młodym ten sam świat, który oni zastali.
Świat nie da się tak łatwo ruszyć z miejsca”. — Wiesław Myśliwski „Traktat o łuskaniu fasoli”
„Bełkot? Ale nowy”. — Stanisław Jerzy Lec
„Dobry adwokat nigdy nie zadaje pytania, nie znając odpowiedzi.” - John Grisham Ostatni
sędzia
„Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono.” - Wisława Szymborska
„Każdy z nas nosi w swej indywidualności ślady miejsc, z którymi miał do czynienia” Rene Dubos
„Kiedy łamiesz zasady, łam je mocno i na dobre” - Terry Pratchett „Trzy wiedźmy”
„Wolność wymaga, żeby był uratowany człowiek obok mnie” - Mieczysław Maliński
„Pozostajesz na zawsze odpowiedzialny za to, co oswoiłeś” - Antoine de Saint-Exupéry
„Nie tyle poznaj siebie, ile poznaj wszystkich siebie. Wszystkich z całego twego czasu.” Jonathan Carroll „Drewniane morze”
„Cóż, przyznam się, że postanowiłem iść za tobą i zobaczyć to z bliska.
- Jeżeli szedłeś za mną, to dlaczego byłeś tu przede mną?
- Szedłem za tobą... bardzo szybko”. - Woody Allen

• Czego mnie uczy ta praca?
• Jak pojmuję ekonomię społeczną?
• Kim dla mnie jest drugi człowiek?
• Czego się boję?
• Jak ja jako twórca podmiotu ekonomii społecznej - zmieniam się w czasie?
• Jaką mam wizję?
• Czy jestem samotny w tworzeniu?
• Skąd czerpię inspirację?
• Czym jest dla mnie słowo szacunek?
• Czy lubię podejmować ryzyko?
• Jak ekonomia społeczna zmienia moje życie?
• Co to znaczy tworzyć?
• Jak włączać mieszkańców/odbiorców w proces tworzenia?
• Moje potencjały i talenty, czy je znam? Jak mi pomogą?
• Czy lubię podróżować?
• Dokąd zmierzam i z kim?

„Kto się boi kośćmi trząść, szóstki nigdy nie wyrzuci.” - przysłowie chińskie
I paradoks: „...walczyć mogę tylko o coś, co miłuję. Miłuję tylko to, co szanuję, a szanuję
jedynie to, co rozumiem.” — Adolf Hitler
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Wzór

Wzór

Uchwała Nr . . . . .
Rady Gminy ....................
z dnia . . . . . . .................

UCHWAŁA NR .................
WALNEGO ZGROMADZENIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do Spółdzielni Socjalnej Osób
Prawnych ........................................ z siedzibą w ...........................................

o powołaniu
Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych
...................................................
z dnia .......................

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), Rada Gminy ...................... uchwala co następuje:
§1
Wyraża zgodę na utworzenie i przystąpienie do Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych
z siedzibą w ...............................
§2

Zebrani w dniu ................. postanawiają założyć Spółdzielnię Socjalną Osób Prawnych, której pełna nazwa brzmieć będzie: ................................................................. Siedziba Spółdzielni
znajdować się będzie w ................. (.....-.....), przy ul. .............................................
Uchwała niniejsza została przyjęta przez zebranych jednogłośnie.

Przewodniczący:

Sekretarz:

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy ...................................
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
§4
Uchwała podlega opublikowaniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy .
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Wzór
STATUT
SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ OSÓB PRAWNYCH
....................................................
Z SIEDZIBĄ .......................
SPIS TREŚCI:
Rozdział I. Postanowienia ogólne .........................................................................................................
Rozdział II. Ustrój i statut Spółdzielni..................................................................................................
Rozdział III. Przedmiot działalności Spółdzielni.................................................................................
Rozdział IV. Członkowie Spółdzielni, ich prawa i obowiązki............................................................
- A. Przyjęcie Członków .........................................................................................................................
- B. Prawa i obowiązki członków ..........................................................................................................
- C. Ustanie członkostwa w Spółdzielni ...............................................................................................
- D. Wpisowe i udziały ...........................................................................................................................
Rozdział V. Organy Spółdzielni.............................................................................................................
- Walne Zgromadzenie ...........................................................................................................................
- Rada Nadzorcza ....
- Zarząd ....................
Rozdział VI. Postępowanie wewnątrzspółdzielcze..............................................................................
Rozdział VII. Gospodarka Spółdzielni.................................................................................................
Rozdział VIII. Łączenie, podział i likwidacja Spółdzielni..................................................................
Rozdział IX. Lustracja Spółdzielni .......................................................................................................
Rozdział X. Postanowienia końcowe.....................................................................................................
ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Spółdzielnia nosi nazwę: Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych..................... i jest
zwana w dalszej części Statutu Spółdzielnią.
2. Siedzibą Spółdzielni jest miejscowość ....................................................
§2
1. Spółdzielnia działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Na obszarze swojego działania Spółdzielnia może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne.
Czas trwania Spółdzielni jest nieoznaczony.

§3

ROZDZIAŁ II. USTRÓJ I STATUT SPÓŁDZIELNI
§4
Spółdzielnia zrzesza wyłącznie osoby prawne.
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§5
1. Spółdzielnia ma osobowość prawną i działa poprzez swoje organy w sposób przewidziany w niniejszym Statucie, ustawie – Prawo spółdzielcze oraz w ustawie o spółdzielniach socjalnych.
2. Spółdzielnia prowadzi wspólną działalność gospodarczą w interesie swoich członków.
3. Majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.
4. Spółdzielnia odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.
5. Majątek Spółdzielni może być przeznaczony do podziału między obecnych i byłych
członków Spółdzielni wyłącznie w ramach postępowania likwidacyjnego Spółdzielni,
według zasad określonych w niniejszym Statucie, ustawie – Prawo spółdzielcze oraz
ustawie o spółdzielniach socjalnych.
§6
1. Statut Spółdzielni obowiązuje wszystkich jej członków.
2. Zmiana Statutu Spółdzielni wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością co najmniej 2/3 głosów.
3. Zmiana Statutu nie wywołuje skutków prawnych przed jej wpisaniem do Krajowego
Rejestru Sądowego.
§7
1. Spółdzielnia może przystępować do innych organizacji gospodarczych oraz występować z nich. Decyzje w tych sprawach podejmuje każdorazowo Walne Zgromadzenie.
2. Spółdzielnia może wraz z innymi organizacjami gospodarczymi podejmować wspólne
przedsięwzięcia we wszystkich formach prawem przewidzianych. Spółdzielnia może
w szczególności zawierać w tym celu umowy z innymi podmiotami oraz tworzyć
spółdzielcze związki gospodarcze, spółdzielnie, spółki handlowe, spółki cywilne.
§8
Spółdzielnia może przystępować do organizacji społecznych oraz występować z nich. Decyzje
w tych sprawach podejmuje każdorazowo Rada Nadzorcza.
§9
Spółdzielnia może być członkiem związku rewizyjnego spółdzielni na podstawie uchwały
podjętej przez Walne Zgromadzenie.
ROZDZIAŁ III. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI
§ 10
Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą w interesie swoich członków w ramach
obowiązujących przepisów prawa.
§ 11
Przedmiotem działalności gospodarczej Spółdzielni jest:
78.10.Z - działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
78.20.Z - działalność agencji pracy tymczasowej
78.30.Z - pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
81.21.Z - niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.29.Z - pozostałe sprzątanie
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81.30.Z - działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
(...)
(...)
(...)
§ 12
Spółdzielnia może obejmować swoją działalnością gospodarczą również inne podmioty gospodarcze i osoby nie będące członkami, jeżeli nie powoduje to pogorszenia poziomu zaspokajania
potrzeb członków.
§ 13
Dla osiągnięcia celów Spółdzielnia:
1.
podejmuje działania zmierzające do rozwoju rodzajów usług, na które występuje szczególne zapotrzebowanie społeczne,
2.
stosuje i udoskonala spółdzielcze metody i formy gospodarowania, rozwija postęp techniczny, ekonomiczny i organizacyjny, popiera ruch racjonalizatorski i wynalazczość,
3.
stwarza należyte warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dba o stałą ich poprawę,
4.
uczestniczy w targach, giełdach, wystawach i pokazach, rozwija kooperację dla lepszego
wykorzystania posiadanych środków materialnych, technicznych i wykwaliﬁkowanych
kadr,
5.
podejmuje inne działania mające na celu racjonalne gospodarowanie, wzrost wydajności pracy i efektywności ekonomicznej Spółdzielni dla poprawy warunków pracy i bytu
swych członków.
ROZDZIAŁ IV. CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
A. Przyjęcie Członków.
§ 14
Założyciele, którzy podpisali Statut Spółdzielni stają się członkami z dniem jej zarejestrowania.
Przystępujący do Spółdzielni po jej zarejestrowaniu stają się członkami z dniem ich przyjęcia.
1.

2.
3.

68

§ 15
Członków przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji przystąpienia do Spółdzielni. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego członków przyjmuje Rada
Nadzorcza. Deklaracja ta powinna zawierać:
a)
nazwę osoby prawnej, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub NIP i dokładny
adres jej siedziby,
b)
deklarację wniesienia udziału,
c)
oświadczenie o zapoznaniu się z postanowieniami Statutu Spółdzielni i przyjęciu
ich do wiadomości bez zastrzeżeń,
d)
datę i podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli.
Uchwała w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia w poczet członków Spółdzielni powinna być podjęta w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia deklaracji.
Uchwała o przyjęciu lub odmowie przyjęcia na członka Spółdzielni powinna być
przekazana pisemnie zainteresowanej osobie prawnej, w ciągu dwóch tygodni od
dnia jej powzięcia.

4.

Uchwała odmowna powinna zawierać uzasadnienie oraz informację o trybie
i terminie odwołania.
5.
Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia na członka przysługuje odwołanie
do Rady Nadzorczej w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. Rada
powinna rozpatrzyć odwołanie w terminie 2 miesięcy.
6.
W przypadku gdy kompetencja do podejmowania decyzji o przyjęciu w poczet
członków należy do Rady Nadzorczej od uchwały odmawiającej przyjęcia na
członka przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie rozpatruje najbliższe Walne Zgromadzenie.
B. Prawa i obowiązki Członków.
1. Członek Spółdzielni ma prawo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

§ 16

uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu,
oceniać działalność i decydować w sprawach Spółdzielni w granicach i w sposób
określony w niniejszym Statucie,
wybierania i odwoływania członków organów Spółdzielni, stosownie do postanowień Statutu oraz być wybieranym do tych organów,
wybierać i być wybieranym do organów organizacji, w której zrzeszona jest Spółdzielnia, stosownie do postanowień statutów tych organizacji,
korzystać z działalności gospodarczej Spółdzielni, z zastosowaniem boniﬁkat,
ulg i innych korzyści ekonomicznych według zasad uchwalonych przez Walne
Zgromadzenie, pod warunkiem posiadania pełnego udziału obowiązkowego,
otrzymywać informacje o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia i brać w nim udział,
żądać zwołania Walnego Zgromadzenia, a także zamieszczania w porządku jego
obrad oznaczonych spraw, pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem w terminie i w sposób przez Statut określonym,
otrzymania odpisu statutu i regulaminów, zaznajamiania się z uchwałami organów spółdzielni, protokołami obrad organów spółdzielni, protokołami lustracji,
rocznymi sprawozdaniami ﬁnansowymi, umowami zawieranymi przez spółdzielnię z osobami trzecimi,
przeglądać rejestr członków Spółdzielni,
zaskarżać do Sądu uchwały Walnego Zgromadzenia z powodu ich niezgodności
z przepisami prawa i statutu,
uczestniczyć w podziale nadwyżki bilansowej Spółdzielni,
odwoływać się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od uchwał w sprawach
wynikających ze stosunku członkostwa, w sposób i terminach określonych
w Statucie oraz być obecnym przy ich rozpatrywaniu,
rozporządzać swoimi roszczeniami do Spółdzielni o wypłatę udziałów, udziału w
nadwyżce bilansowej, ze skutecznością od dnia, w którym roszczenia te stały się
wymagalne,
wystąpić ze Spółdzielni za uprzednim wypowiedzeniem i żądać zwrotu udziałów
według zasad i w terminach określonych w Statucie,
uczestniczyć w podziale majątku Spółdzielni w przypadku jej likwidacji stosownie do postanowień ustawy – Prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach
socjalnych i Statutu Spółdzielni,
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16)
17)

dochodzić na drodze sądowej swoich praw w sprawach o wykluczenie lub wykreślenie ze Spółdzielni,
żądać rozpatrzenia przez właściwe organy Spółdzielni wniosków dotyczących jej
działalności i domagać się informacji o sposobie ich rozpatrzenia,

2. Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów związanych z osobami trzecimi,
jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek
wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem Spółdzielni i przez to
wyrządzi Spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. Członek,
któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez Spółdzielnie z osobami trzecimi,
może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółdzielni do udostępnienia
tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi
pisemnej odmowy.
3. Każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów.
1.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

§ 17
Członek Spółdzielni ma obowiązek:
wpłacić wpisowe oraz zadeklarować i wpłacić udział zgodnie ze Statutem,
przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów wydanych na jego podstawie i uchwał
organów Spółdzielni oraz tajemnicy służbowej,
brania udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz w pracach organów Spółdzielni,
do których został wybrany,
dbać o dobro i rozwój Spółdzielni, ochronę jej mienia oraz uczestniczyć w realizacji jej
zadań statutowych,
współpracować ze Spółdzielnią nad poprawą sprawności i efektywności jej działania,
dokonywać w miarę możliwości zakupów towarów i usług w placówkach Spółdzielni,
uzupełniać udziały do nowej wysokości lub deklarować i wnosić nowe udziały stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia,
zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiej.

C. Ustanie członkostwa w Spółdzielni.
§ 18
Członkostwo w Spółdzielni ustaje przez:
1)
wystąpienie ze Spółdzielni,
2)
wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni,
3)
wykluczenie ze Spółdzielni,
4)
skreślenie z rejestru członków.
1.
2.
3.

§ 19
Członek Spółdzielni może wystąpić ze Spółdzielni za wypowiedzeniem.
Wypowiedzenie powinno być dokonane pod nieważnością w formie pisemnej.
Okres wypowiedzenia członkostwa wynosi 3 miesiące i kończy się ostatniego dnia
miesiąca.
Za datę wystąpienia uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia.
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1.
2.

3.

§ 21
Członek Spółdzielni może być z niej wykluczony w wypadku, gdy z jego winy umyślnej
lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu spółdzielni lub dobrymi obyczajami.
2.
Przyczynami wykluczenia członka ze Spółdzielni mogą być:
a) uchylanie się od obowiązku wniesienia lub uzupełnienia udziału zgodnie
z aktualnym Statutem,
b) działanie na szkodę Spółdzielni,
c) uporczywe naruszanie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów
Spółdzielni,
d) niewykonywanie zobowiązań wobec Spółdzielni, w tym niewywiązywanie się z umów
zawartych ze Spółdzielnią,
e) nie uczestniczenie przez kolejne trzy lata w Walnym Zgromadzeniu.
1.

1.
2.

3.
4.

5.

6.
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§ 20
Członek Spółdzielni nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego
nie zawinionych może być pozbawiony członkostwa w Spółdzielni przez wykreślenie go
z rejestru członków Spółdzielni.
Przyczynami wykreślenia członka Spółdzielni z rejestru jej członków mogą być:
a) niewpłacenie udziału w ustalonym terminie,
b) ogłoszenie upadłości członka,
c) niezawinione niewykonywanie obowiązków statutowych.
W przypadku niewpłacenia przez członka w ustalonym terminie udziału – Zarząd może
wystąpić do Rady Nadzorczej z wnioskiem o wykreślenie tego członka ze Spółdzielni po
uprzednim wezwaniu członka do wpłacenia udziału w określonym terminie i bezskutecznym upływie tego terminu.

§ 22
Wykreślenia lub wykluczenia członka ze Spółdzielni dokonuje Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy lub na wniosek innych organów Spółdzielni.
Rada Nadzorcza przed podjęciem uchwały w sprawie wykluczenia lub wykreślenia
członka ma obowiązek wysłuchać jego wyjaśnień. W tym celu zainteresowany powinien być zawiadomiony o miejscu i terminie posiedzenia Rady Nadzorczej na 7 dni
przed posiedzeniem. Zawiadomienia dokonuje się pisemnie, listem poleconym lub za
zwrotnym poświadczeniem odbioru, na adres członka wskazany w deklaracji.
Nieobecność członka lub nie złożenie przez niego wyjaśnień na piśmie, nie jest przeszkodą dla rozpatrzenia wniosku o wykluczenie lub wykreślenie członka, pod warunkiem prawidłowego zawiadomienia go o posiedzeniu.
Rada Nadzorcza ma obowiązek zawiadomić członka na piśmie wraz z uzasadnieniem
o wykreśleniu albo wykluczeniu ze spółdzielni w terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały. Uzasadnienie powinno w szczególności przedstawiać motywy, którymi
kierowała się Rada Nadzorcza uznając, że zachowanie członka wyczerpuje przesłanki
wykluczenia albo wykreślenia określone w statucie.
Zawiadomienia o wykreśleniu lub wykluczeniu dokonuje się pisemnie na adres członka
wskazany w deklaracji, listem poleconym lub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Zawiadomienie zwrócone z powodu niezgłoszenia przez członka zmiany podanego
przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.
Wykluczenie lub wykreślenie członków sprawujących mandat w organach Spółdzielni
następuje według tych samych zasad, jakie obowiązują wszystkich członków.
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Członek spółdzielni ma prawo:
1) odwołać się od uchwały o wykluczeniu albo wykreśleniu do Walnego Zgromadzenia,
w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, albo
2) zaskarżyć uchwałę Rady Nadzorczej do sądu w terminie sześciu tygodni od dnia doręczenia członkowi uchwały z uzasadnieniem.
8.
Odwołanie członka od uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia lub wykreślenia powinno zostać wniesione na piśmie.
9.
Odwołanie rozpatruje najbliższe Walne Zgromadzenie. Odwołujący się członek powinien zostać powiadomiony o posiedzeniu Walnego Zgromadzenia co najmniej na
trzy tygodnie przed jego terminem. Odwołującemu się należy doręczyć odpis uchwały
Walnego Zgromadzenia w przedmiocie rozstrzygnięcia odwołania wraz z uzasadnieniem
w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia.
10.
Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą:
1) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały rady nadzorczej,
chyba że członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały Rady do
Walnego Zgromadzenia,
2) bezskutecznego upływu terminu do wniesienia do Walnego Zgromadzenia odwołania
od uchwały rady nadzorczej, jeżeli termin ten jest dłuższy od terminu do zaskarżenia do
sądu uchwały Rady,
3) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Walnego
Zgromadzenia,
4) prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej
albo Walnego Zgromadzenia.

§ 25
Członkowie uczestniczą w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów obowiązkowych.

§ 23
Osobę prawną będącą członkiem Spółdzielni skreśla się z rejestru członków ze skutkiem od
dnia jego ustania.

4.

1.

2.

1.

2.
3.

5.

D. Wpisowe i udziały
1.
2.
3.
4.
5.

6.

§ 24
Wpisowe wynosi 100 zł. ( słownie: sto złotych ). Wpisowe płatne jest jednorazowo
z chwilą złożenia deklaracji na członka Spółdzielni. W razie odmowy przyjęcia do Spółdzielni, wpisowe podlega zwrotowi.
Udział wynosi 500 złotych ( słownie: pięćset złotych )
Członek obowiązany jest zadeklarować i wpłacić jeden udział. Deklarowanie udziału
następuje przez wypełnienie deklaracji członkowskiej.
Udziały są płatne w ciągu 30 dni od ich zadeklarowania. W razie odmowy przyjęcia na
członka, kwota wpłacona na poczet udziału podlega zwrotowi.
W przypadku podwyższenia wartości jednostkowej udziału lub wymaganej minimalnej
liczby udziałów, o której mowa w ust. 3, członek obowiązany jest dokonać wpłaty uzupełniającej do pełnego udziału lub minimalnej liczby udziałów w terminie ustalonym
przez Walne Zgromadzenie.
Jeżeli zadeklarowane przez członka udziały nie zostały w pełni wniesione, kwoty przypadające członkowi z tytułu podziału nadwyżki bilansowej zalicza się na poczet jego
udziałów.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
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§ 26
Udział byłego członka wypłaca się na podstawie zatwierdzonego sprawozdania ﬁnansowego za rok, w którym członek przestał należeć do Spółdzielni, w terminie 3 miesięcy
od zatwierdzenia sprawozdania ﬁnansowego, pod warunkiem, że jego udział nie został
przeznaczony na pokrycie strat Spółdzielni.
Członek może rozporządzać swoimi roszczeniami do Spółdzielni o wypłatę udziału ze
skutecznością od dnia, w którym roszczenia te stały się wymagalne. Roszczenia te ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat.
§ 27
Członek może wnieść wkład pieniężny w minimalnej wysokości stanowiącej 2-krotność
udziału – do korzystania z niego przez Spółdzielnię na zasadach określonych w Statucie
i odrębnej umowie. Zasady przyjmowania i oprocentowania wkładów określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
Ustala się minimalny okres korzystania przez Spółdzielnię z wkładu pieniężnego na 12
miesięcy.
Członek deklaruje wniesienie wkładu pieniężnego z podaniem jego wysokości, terminu
wniesienia i czasu korzystania przez Spółdzielnię, poprzez wypełnienie deklaracji. Przyjęcie deklaracji winno być potwierdzone złożeniem podpisów przez Zarząd lub osoby
upoważnione przez Zarząd.
Wpłata wkładu pieniężnego następuje w terminie określonym w deklaracji, najpóźniej
w ciągu jednego miesiąca od daty przyjęcia deklaracji wkładu przez Zarząd.
Spółdzielnia ma obowiązek zwrotu wkładu pieniężnego po upływie terminu korzystania w jego wysokości nominalnej, najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od daty upływu terminu korzystania z wkładu, chyba, że członek zadeklaruje przedłużenie okresu korzystania
z wkładu przez Spółdzielnię.
Wkłady pieniężne są oprocentowane proporcjonalnie do czasu korzystania z nich
przez Spółdzielnię. Wysokość oprocentowania wkładów w skali rocznej określa umowa
zawarta z członkiem.
Wypłata odsetek od wkładów pieniężnych następuje w ciągu 2 miesięcy od dnia upływu terminu korzystania przez Spółdzielnię z wkładu. Jeżeli wkład został wniesiony na
okres dłuższy niż rok, wypłata odsetek następuje raz w roku w terminach określonym
w umowie z członkiem. W przypadku wkładów wieloletnich, strony mogą uzgodnić,
że należne za dany rok odsetki zostaną zaliczone na powiększenie wkładu pieniężnego
członka.
Członek może wypowiedzieć wkład przed upływem terminu korzystania z niego przez
Spółdzielnię, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
Członek nie odpowiada za straty i zobowiązania Spółdzielni wniesionymi wkładami
pieniężnymi ani kwotami z tytułu ich oprocentowania.
W przypadku wystąpienia członka ze Spółdzielni lub ustania jego członkostwa z innych
przyczyn, wkłady pieniężne zwraca się w terminie 6 miesięcy od ustania członkostwa,
chyba, że termin korzystania z wkładu przez Spółdzielnię upływa wcześniej.
W przypadku ogłoszenia likwidacji Spółdzielni wkłady pieniężne zwraca się z chwilą
upływu terminu na jaki zostały wniesione, nie później jednak jak 3 miesiące od dnia
ogłoszenia likwidacji.
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ROZDZIAŁ V. ORGANY SPÓŁDZIELNI
Organami Spółdzielni są:
1. Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza.
3. Zarząd.
1.
2.

6.
§ 28

§ 29
Wybory do organów Spółdzielni, o których mowa w § 28 ust. 2 i 3 dokonywane są
w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka
organu Spółdzielni następuje także w głosowaniu tajnym.
Do organów Spółdzielni wchodzą kandydaci, którzy przeszli w wyborach zwykłą większością głosów.

§ 30
Tryb zwoływania posiedzeń organów Spółdzielni oraz sposób i warunki podejmowania uchwał
przez te organy określa statut oraz regulaminy tych organów.
1.

2.
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§ 31
Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną
wobec Spółdzielni, a także brać udział w przetargach i ofertach organizowanych przez
Spółdzielnię.
W przypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej lub Zarządu zakazu konkurencyjności określonego w pkt.1 Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o zawieszeniu
członka Zarządu w pełnieniu tych czynności. W stosunku do członka Rady Nadzorczej
najbliższe Walne Zgromadzenie rozstrzyga o uchyleniu zawieszenia lub odwołania zawieszonego członka Rady Nadzorczej. W przypadku odwołania Walne Zgromadzenie
dokona wyborów uzupełniających do końca kadencji Rady Nadzorczej. W stosunku do
członka Zarządu Rada Nadzorcza w terminie 3 m-cy od daty zawieszenia podejmuje
uchwałę rozstrzygającą o uchyleniu zawieszenia bądź odwołania członka Zarządu.

§ 34
Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
1.
Uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni.
2.
Rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych
i sprawozdań ﬁnansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach oraz udzielanie absolutorium
członkom Zarządu.
3.
Rozpatrywanie wniosków oraz podejmowanie uchwał w związku z oceną polustracyjną
działalności Spółdzielni.
4.
Podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat.
5.
Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości lub zbycia zakładu.
6.
Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
7.
Podejmowanie uchwał w sprawie połączenia, podziału lub likwidacji Spółdzielni.
8.
Rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym odwołań od uchwał Rady
Nadzorczej podjętych w pierwszej instancji.
9.
Uchwalanie zmian w statucie.
10.
Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do związku lub wystąpienia
z niego oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie.
11.
Podejmowanie uchwał o przystąpieniu Spółdzielni do organizacji gospodarczych lub
występowania z nich oraz upoważnianie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie.
12.
Wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona.
13.
Uchwalanie regulaminów obrad Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej.
14.
Wybór członków Rady Nadzorczej oraz ich odwoływanie.
1.

§ 32
W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzi osoby będące członkami Zarządu, kierownikami
bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu.

2.
3.

WALNE ZGROMADZENIE

4.

1.
2.
3.
4.
5.
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§ 33
Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
Członkowie Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionych
w tym celu pełnomocników.
Pełnomocnictwo powinno spełniać wymogi prawem przewidziane dla reprezentowania
mocodawcy.
Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.
Każdy członek ma 1 głos.

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej oraz przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym
Spółdzielnia jest zrzeszona.

5.
6.

§ 35
Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku w terminie nie później niż
do 30 czerwca.
Walne Zgromadzenie może być zwołane z ważnych powodów w każdym czasie.
Zarząd obowiązany jest także zwołać Walne Zgromadzenie na żądanie:
- Rady Nadzorczej
- co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków, nie mniej jednak niż 4 członków.
Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem
celu jego zwołania.
Walne Zgromadzenie w przypadkach określonych w ust.3 powinno być zwołane w takim terminie, aby mogło się odbyć w ciągu 6 tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli
to nie nastąpi może je zwołać Rada Nadzorcza lub Krajowa Rada Spółdzielcza.
Uprawnieni do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia mogą również żądać umieszczenia oznaczonych spraw w porządku jego obrad, pod warunkiem wystąpienia z tym
żądaniem co najmniej na 10 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
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1.
2.

§ 36
O czasie, miejscu i porządku Walnego Zgromadzenia Spółdzielnia zawiadamia członków, Związek Rewizyjny oraz Krajową Radę Spółdzielczą w terminie co najmniej 14 dni
przed datą zebrania.
W przypadku wniesienia do porządku obrad Walnego Zgromadzenia dodatkowych
spraw uzupełniony porządek obrad powinien być podany do wiadomości członków co
najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 37
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem
obrad podanym do wiadomości członkom w terminach i w sposób określony w § 36. Zasada
ta nie dotyczy uchwały o odwołaniu członka Zarządu w związku z nie udzieleniem mu absolutorium.
§ 38
1.
2.

3.

1.
2.
3.

Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny
upoważniony członek Rady Nadzorczej.
Walne Zgromadzenie wybiera prezydium w składzie co najmniej:
- przewodniczącego
- sekretarza.
Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład prezydium Walnego Zgromadzenia.
Szczegółowy tryb obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin obrad
Walnego Zgromadzenia.
§ 39
Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz.
Protokoły mogą przeglądać członkowie Spółdzielni.
Protokoły przechowuje Zarząd przez 10 lat, o ile przepisy w sprawie przechowywania
akt nie przewidują terminu dłuższego.

RADA NADZORCZA
§ 40
1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
2. Rada Nadzorcza składa się z 3 - 7 członków.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
§ 41
Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie spośród pełnomocników
członków Spółdzielni.
§ 42
Kadencja Rady Nadzorczej trwa od Walnego Zgromadzenia na którym został wybrany jej skład
do Walnego Zgromadzenia odbytego po 3 latach od wyborów.
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1.
2.

3.

§ 44
W miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat do końca jego kadencji wchodzi
członek, który w wyborach do Rady Nadzorczej uzyskał kolejno największą ilość głosów.
§ 45
Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
1.
Uchwalanie planów gospodarczo-ﬁnansowych Spółdzielni.
2.
Nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:
- badanie
sprawozdań
okresowych
oraz
sprawozdań
ﬁnansowych
- dokonywanie okresowych ocen wykonywania przez Spółdzielnię jej zadań
gospodarczych
- przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków
organów Spółdzielni,
3.
Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub obciążenia nieruchomości oraz nabycia
zakładu lub innej jednostki organizacyjnej.
4.
Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji społecznych oraz występowania
z nich.
5.
Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki
kontroli i ocenę sprawozdań ﬁnansowych.
6.
Wybór i odwoływanie członków Zarządu.
7.
Podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między spółdzielnią, a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez spółdzielnię w interesie członka
Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania
Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych.
8.
Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz skarg na działalność Zarządu.
9.
Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni.
10.
Uchwalanie regulaminu Zarządu.
11.
Podejmowanie uchwał nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych organów
Spółdzielni.
12.
Uchylanie uchwał Zarządu o ile są one nie zgodne z przepisami prawa statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
13.
Podejmowanie decyzji o badaniu rocznego sprawozdania ﬁnansowego.
1.
2.

76

§ 43
Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany.
Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
- odwołania przez Walne Zgromadzenie większością głosów
- zrzeczenia się mandatu
- ustania osoby prawnej
- odwołania pełnomocnika
O odwołanie członka Rady Nadzorczej może wystąpić Rada Nadzorcza.

§ 46
Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie
jego nieobecności zastępca przewodniczącego co najmniej raz na 3 miesiące.
Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek 2/3 członków Rady
Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.
77
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§ 47
W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, pracownicy Spółdzielni oraz inni zaproszeni goście.

6.

§ 48
Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

7.

§ 49
Rada Nadzorcza może powołać ze swojego grona komisje stałe lub czasowe.

8.

§ 50
Wewnętrzną strukturę Rady Nadzorczej, szczegółowy zakres działania, tryb obradowania
i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
ZARZĄD
1.
2.
3.

4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.

5.
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§ 51
Zarząd jest organem wykonawczym kierującym bieżącą działalnością Spółdzielni
i reprezentującym ją na zewnątrz.
Zarząd składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa, wybranych przez Radę
Nadzorczą na czas nieokreślony.
Rada Nadzorcza może ogłosić konkurs na kandydatów na Prezesa lub członków zarządu, określając jego warunki. Ostateczny wybór przez Radę Nadzorczą Prezesa lub innych członków Zarządu wyłonionych w konkursie dokonywany jest według przyjętych
w Statucie zasad wyboru członków tego organu.
Za wybranego do Zarządu uważa się tego kandydata, który otrzymał większość głosów,
nie mniej jednak niż połowę ogólnej liczby głosów ważnie oddanych.
Prezes jest zatrudniony w Spółdzielni na podstawie umowy o pracę.
Członkom Zarządu nie zatrudnionym w Spółdzielni na podstawie umowy o pracę
zakres i warunki wykonywania obowiązków, jak również sposób wynagradzania określa
Rada Nadzorcza.
§ 52
Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu Spółdzielni w każdym czasie większością co najmniej 2/3 głosów ważnie oddanych.
Odwołanie jest skuteczne z dniem podjęcia uchwały w tej sprawie lub z dniem określonym w uchwale o odwołaniu.
Zawiadomienie o uchwale odwołującej członka Zarządu Rada Nadzorcza obowiązana
jest przekazać zainteresowanemu na piśmie w ciągu 7 dni od jej podjęcia.
Moc prawną doręczenia mają również zawiadomienia wysłane na adres domowy
zainteresowanego i zwrócone przez pocztę na skutek nie podjęcia. Nie zachowanie
powyższego, powoduje nieskuteczność odwołania członka Zarządu do dnia usunięcia
braków.
Jeżeli przy podejmowaniu uchwały przez Radę Nadzorczą w sprawie odwołania członka
Zarządu naruszono przepisy Statutu, a w szczególności odwołania dokonano w głosowaniu jawnym, uchwała w sprawie odwołania nie uzyskała wymaganej liczby głosów,
na posiedzeniu organu, który odwołał członka Zarządu nie było wymaganego quorum
– zainteresowanemu członkowi Zarządu przysługuje prawo złożenia zażalenia do Rady
Nadzorczej wraz z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy odwołania. Złożenie
zażalenia nie wstrzymuje odwołania.

9.

1.
2.

3.

4.
5.

Rada Nadzorcza rozpatruje zażalenie na swym najbliższym posiedzeniu. Rada Nadzorcza może zmienić swoją poprzednią uchwałę w sprawie odwołania lub utrzymać ją
w mocy, z zachowaniem wymogów Statutu. Zainteresowanemu przysługuje prawo zawiadomienia Sądu Rejestrowego o naruszeniu przepisów Statutu w tym zakresie.
Walne Zgromadzenie może odwołać członka Zarządu, któremu nie udzieliło absolutorium. Zainteresowany powinien być zawiadomiony przez Radę Nadzorczą o uchwale
Walnego Zgromadzenia w tej sprawie. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
Rozwiązania umowy o pracę lub zmiany warunków płacy i pracy wobec członka Zarządu może dokonać tylko Rada Nadzorcza.
Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, którego przedmiotem jest świadczenie pracy.
§ 53
Do uprawnień Zarządu należy podejmowanie wszystkich decyzji dotyczących Spółdzielni nie zastrzeżonych w ustawie – Prawo spółdzielcze, ustawie o spółdzielniach
socjalnych lub Statucie innym organom Spółdzielni.
Zarząd w szczególności:
1) opracowuje projekty planów gospodarczo – ﬁnansowych, działalności społecznej
i oświatowo – kulturalnej Spółdzielni i zapewnia ich realizację;
2) sporządza sprawozdania z działalności Spółdzielni, w tym sprawozdania ﬁnansowe
oraz przedkłada je Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu;
3) przygotowuje wnioski i projekty uchwał dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej w sprawach zastrzeżonych tym organom;
4) nabywa i zbywa w granicach umocowania oraz obowiązujących przepisów środki
trwałe;
5) zawiera umowy dzierżawy i najmu oraz umowy w zakresie inwestycji
i remontów w granicach upoważnień i obowiązujących przepisów;
6) zaciąga pożyczki i inne zobowiązania majątkowe, w granicach umocowania i obowiązujących przepisów;
7) zwołuje Walne Zgromadzenie, realizuje uchwały organów Spółdzielni, do których
wykonania został zobowiązany, jak również rozpatruje skargi i wnioski ludności
związane z działalnością Spółdzielni;
8) decyduje o sprawach pracowniczych – przyjmowania, zwalniania, awansowania,
nagradzania i karania;
9) zapewnia sprawną obsługę organizacyjną i techniczną wszystkich organów Spółdzielni;
10) prowadzi rejestr członków Spółdzielni;
11) podejmuje wszelkie decyzje nie zastrzeżone w ustawie lub Statucie dla innych organów Spółdzielni.
Oświadczenia woli za Spółdzielnię składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek
Zarządu i Pełnomocnik. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli za Spółdzielnię składa Prezes jednoosobowo. Oświadczenia woli mogą składać
również dwaj Pełnomocnicy.
Oświadczenia składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do
ich składania zamieszczają swoje podpisy.
Zarząd może udzielić innej osobie pełnomocnictwa do:
1) dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo
jednostki;
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2) dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.
1.
2.
3.

4.

§ 54
Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
Tryb zwoływania posiedzeń Zarządu, sposób i warunki podejmowania uchwał, określa
regulamin pracy Zarządu, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
Członkowie Zarządu wykonują zadania wynikające z podziału czynności, a w szczególności:
1) kierują pracami komórek organizacyjnych im podporządkowanych;
2) nadzorują działalność placówek gospodarczych i realizację zadań w powierzonym im
zakresie działania Spółdzielni;
3) reprezentują Spółdzielnię na zewnątrz w zakresie spraw im powierzonych.
W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego postanowień ust. 1-3 nie stosuje
się.

ROZDZIAŁ VI. POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZSPÓŁDZIELCZE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
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§ 55
Postępowaniem wewnątrzspółdzielczym objęte są sprawy sporne pomiędzy członkiem
a Spółdzielnią powstałe w wyniku uchwał Rady Nadzorczej lub Zarządu w sprawach
wynikających ze stosunku członkostwa.
W sprawach, o których mowa w ust. 1, członkowi służy odwołanie od uchwały Zarządu
do Rady Nadzorczej, a od uchwały Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia.
Odwołanie przysługuje tylko do jednej instancji. Od uchwały Walnego Zgromadzenia
nie przysługuje odwołanie w trybie postępowania wewnątrz spółdzielczego.
Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 2 tygodni, chyba, że Statut przewiduje inny termin. Termin do wniesienia odwołania biegnie od dnia zawiadomienia
członka o uchwale w sposób wskazany w Statucie.
Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu
określonego w ust. 4, jeżeli opóźnienie nie przekracza 6-ciu miesięcy, a odwołujący
usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.
Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć wniesione odwołanie na swym najbliższym
posiedzeniu. W przypadku wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia, termin
jego rozpatrzenia nie może być dłuższy jak rok od dnia wniesienia odwołania.
Jeżeli odwołanie dotyczy wykluczenia lub wykreślenia, odwołujący się ma prawo być
obecny na obradach Walnego Zgromadzenia przy rozpatrywaniu tego odwołania i je
popierać.
O terminie Walnego Zgromadzenia odwołujący się powinien być zawiadomiony pod
wskazanym przez niego w odwołaniu adresem, co najmniej na trzy tygodnie przed tym
terminem.
§ 56
Spółdzielnia obowiązana jest doręczyć odwołującemu się odpis uchwały organu odwoławczego wraz z jej uzasadnieniem, w terminie 2 tygodni od daty podjęcia uchwały.
Wniesienie odwołania do organu odwoławczego powoduje zawieszenie biegu przedawnienia lub terminów zawitych do dnia zakończenia postępowania wewnątrz spółdzielczego, jednakże przez okres nie dłuższy niż 1 rok od dnia, w którym organ odwoławczy
powinien rozpatrzyć odwołanie.

3.

W przypadku zaskarżenia przez członka uchwały w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym i sądowym, postępowanie wewnątrzspółdzielcze ulega umorzeniu.

ROZDZIAŁ VII. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI
1.
2.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

§ 57
Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego
przy zapewnieniu korzyści członkom Spółdzielni.
Działalność Spółdzielni jest ﬁnansowana ze środków własnych, które mogą być uzupełniane kredytami bankowymi, środkami z funduszy Unii Europejskiej i innymi środkami ﬁnansowymi.
§ 58
Rokiem obrachunkowym w Spółdzielni jest rok kalendarzowy.
Z końcem roku Zarząd sporządza sprawozdanie ﬁnansowe i rachunek wyników oraz
sprawozdanie roczne i przedkłada je Radzie Nadzorczej, najpóźniej w ciągu 3 miesięcy
po zakończeniu roku.
Roczne sprawozdanie ﬁnansowe ( bilans ) Spółdzielni podlega badaniu w trybie i według zasad określonych w odrębnych przepisach. Uchwałę w tym zakresie podejmuje
Rada Nadzorcza.
Roczne sprawozdanie z działalności Spółdzielni, łącznie ze sprawozdaniem ﬁnansowym
i opinią biegłego rewidenta, jeżeli podlega ono obowiązkowemu badaniu, wykłada się
w lokalu Spółdzielni co najmniej na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia
w celu umożliwienia członkom Spółdzielni zapoznania się z nimi a także przesyła się
członkom wraz z zawiadomieniem o Walnym Zgromadzeniu oraz członkom Rady Nadzorczej.
§ 59
Zysk spółdzielni, po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe wynikające z odrębnych przepisów ustawowych, stanowi nadwyżkę bilansową.
Nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie uchwały walnego zgromadzenia. Co najmniej 5 % nadwyżki przeznacza się na zwiększenie funduszu zasobowego,
jeżeli fundusz ten nie osiąga wysokości wniesionych udziałów obowiązkowych.
Część nadwyżki bilansowej pozostałej po dokonaniu odpisu, o którym mowa w ust. 2,
przeznacza się na cele określone w uchwale Walnego Zgromadzenia.
§ 60
Nadwyżka bilansowa lub jej część może być przeznaczona do podziału między członków w formie wypłaty gotówkowej ( dywidendy ) proporcjonalnie do wysokości posiadanych udziałów w kwocie określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.
W podziale tym uwzględnia się również byłych członków, którym przysługują roszczenia o wypłatę udziałów.
Walne Zgromadzenie może również przeznaczyć część nadwyżki bilansowej na utworzenie i zasilenie funduszów celowych Spółdzielni oraz na premie i nagrody dla pracowników.
1.

§ 61
Spółdzielnia tworzy następujące fundusze własne:
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2.

a) fundusz udziałowy powstający z wpłat udziałów członkowskich, odpisów na udziały
członkowskie z podziału nadwyżki bilansowej lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach;
b) fundusz zasobowy powstający z wpłat przez członków wpisowego, części nadwyżki
bilansowej lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach;
c) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.
Spółdzielnia może tworzyć inne fundusze własne a w szczególności fundusz remontowy
i inwestycyjny oraz fundusz społeczno-kulturalny.

§ 62
Spółdzielnia wpłaca składki na wykonanie zadań związku rewizyjnego, którego jest członkiem,
w wysokości określonej przez organy statutowe związku.
§ 63
Spółdzielnia prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
1.
2.

§ 64
Straty bilansowe Spółdzielni pokrywa się z funduszu zasobowego. W razie wyczerpania
funduszu zasobowego, straty bilansowe pokrywa się z funduszu udziałowego i innych
funduszy celowych.
Gdyby fundusze własne nie wystarczyły na pokrycie strat, Walne Zgromadzenie może
podjąć uchwałę zobowiązującą członków do wcześniejszego wpłacenia udziałów, niż to
przewiduje Statut.

ROZDZIAŁ VIII. ŁĄCZENIE, PODZIAŁ I LIKWIDACJA SPÓŁDZIELNI
1.
2.

§ 65
Spółdzielnia może w każdym czasie połączyć się wyłącznie z inną Spółdzielnią socjalną na podstawie uchwał walnych zgromadzeń powziętych większością co najmniej
2/3 głosów.
W sprawach dotyczących łączenia się Spółdzielni mają zastosowanie przepisy ustawy
– Prawo spółdzielcze oraz ustawy o spółdzielniach socjalnych.

§ 66
Spółdzielnia może podzielić się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością co najmniej 2/3 głosów, w ten sposób, że z jej wydzielonej części zostaje utworzona
nowa Spółdzielnia socjalna.
§ 67
1.
Spółdzielnia przechodzi w stan likwidacji wskutek:
1) zmniejszenia się liczby członków poniżej 2, jeżeli Spółdzielnia w terminie 1 roku nie
zwiększy liczby członków do wymaganej wielkości;
2) zgodnych uchwał Walnego Zgromadzenia zapadłych większością co najmniej
3⁄4 głosów na dwóch kolejno po sobie następujących Walnych Zgromadzeniach, w odstępie co najmniej 2 tygodni.
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2.

3.
4.
5.

Spółdzielnia postawiona w stan likwidacji na podstawie ust. 1 punkt 2 może przed
upływem roku od dnia podjęcia drugiej uchwały Walnego Zgromadzenia o likwidacji,
przywrócić swoją działalność na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej
większością co najmniej 3⁄4 głosów. Spółdzielnia w stanie likwidacji może też połączyć
się z inną spółdzielnią socjalną.
Likwidatorami Spółdzielni mogą być członkowie ostatniego Zarządu lub osoby wybrane przez Walne Zgromadzenie, jeżeli ustawa – Prawo spółdzielcze nie stanowi inaczej.
Umowę z Likwidatorem o wykonanie czynności likwidacyjnych zawiera Rada Nadzorcza Spółdzielni.
Likwidator może być odwołany w każdej chwili przez organ, który go wyznaczył.

§ 68
Walne Zgromadzenie może uchwalić podział pozostałego po likwidacji majątku pomiędzy
członków. W podziale tym uwzględnia się byłych członków, którym do chwili przejścia albo
postawienia Spółdzielni w stan likwidacji nie wypłacono wszystkich udziałów.
§ 69
Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia nie zawiera wskazań co do przeznaczenia pozostałego
po likwidacji majątku, likwidator przekazuje pozostały majątek nieodpłatnie na cele spółdzielcze spółdzielni socjalnych lub społeczne.
ROZDZIAŁ IX. LUSTRACJA SPÓŁDZIELNI
1.
2.

3.
4.
5.

§ 70
Spółdzielnia obowiązana jest przynajmniej raz na 3 lata (a w okresie likwidacji corocznie), poddać się lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności i rzetelności całości
jej działania. Lustracja obejmuje okres od poprzedniej lustracji.
Spółdzielnia może wystąpić w każdym czasie o przeprowadzenie lustracji całości lub
części jej działalności albo tylko określonych zagadnień. Lustracja może być przeprowadzona na żądanie Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej lub 1/5 członków
Spółdzielni.
Członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do uczestniczenia w lustracji.
Zarząd obowiązany jest corocznie przekazywać podmiotowi przeprowadzającemu
lustrację i Walnemu Zgromadzeniu informację o realizacji wniosków polustracyjnych.
Lustrację przeprowadzają związki rewizyjne lub Krajowa Rada Spółdzielcza stosownie
do postanowień ustawy – Prawo spółdzielcze oraz ustawy o spółdzielniach socjalnych.

ROZDZIAŁ X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

2.

§ 71
Jeżeli według sprawozdania ﬁnansowego Spółdzielni ogólna wartość jej majątku nie
wystarczy na zaspokojenie wszystkich zobowiązań, Zarząd powinien niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie, na którego porządku obrad zamieszcza sprawę dalszego istnienia Spółdzielni.
Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o dalszym istnieniu Spółdzielni, jeżeli
wskaże środki umożliwiające wyjście jej ze stanu niewypłacalności.
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3.
4.

Sąd może zarządzić postawienie Spółdzielni w stan upadłości także na wniosek likwidatora Spółdzielni lub jej wierzyciela.
Do postępowania upadłościowego Spółdzielni stosuje się przepisy ustawy –Prawo
spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz przepisy Prawa upadłościowego i
naprawczego.

§ 72
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie postanowienia ustawy
– Prawo spółdzielcze oraz ustawy o spółdzielniach socjalnych.

Wzór
UCHWAŁA NR .................
WALNEGO ZGROMADZENIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO
Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych
......................................................
O PRZYJĘCIU STATUTU SPÓŁDZIELNI
z dnia ...........................
§1
Zebrani postanawiają przyjąć Statut Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych ...................
............................... w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały.
§2
Uchwała została przyjęta przez zebranych jednogłośnie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:
.........................................
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§3

Sekretarz:
.......................................
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Wzór
UCHWAŁA NR .................
WALNEGO ZGROMADZENIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO

Wzór
UCHWAŁA NR .................
WALNEGO ZGROMADZENIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO
Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych ...................................
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej
z dnia .......................
Stosownie do art. 45 § 1 ustawy prawo spółdzielcze określającego, że Rada Nadzorcza składa się z co najmniej z trzech członków wybranych stosownie do postanowień statutu przez
walne zgromadzenie zebrani na spotkaniu założycielskim Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych .....................
uchwalają, co następuje:
Rada Nadzorcza składa się z ...... członków.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:
.........................................

Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych .....................................
o powołaniu członków Rady Nadzorczej
z dnia .......................
Stosownie do art. 45 § 1 ustawy prawo spółdzielcze określającego, że Rada Nadzorcza składa
się z co najmniej z trzech członków wybranych stosownie do postanowień statutu przez walne zgromadzenie zebrani na spotkaniu założycielskim Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych
..................... uchwalają, co następuje:
§1
1.
Zebrani zgłosili następującą kandydaturę na Członka Rady Nadzorczej:
............................................................................
Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie.

§1

2.
§2

W wyniku tajnego głosowania kandydat na członka Rady Nadzorczej otrzymał następującą ilość głosów:

.............................. - za,
..............................- przeciw.
Sekretarz:
.......................................

W głosowaniu wzięło udział ....... osób. Wszystkie głosy ważne.
§2
W związku z powyższym do Rady Nadzorczej Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych ..................
wybrani zostali:
..........................................................................
..........................................................................
.........................................................................
Przewodniczący
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Sekretarz
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Wzór

UCHWAŁA NR .................
RADY NADZORCZEJ

Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych .....................................
o wyborze przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej
z dnia .......................

Wzór

Stosownie do § ........ statutu Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych .....................
Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:
§1
1.
Zebrani zgłosili następującą kandydaturę na Przewodniczącego Rady Nadzorczej:
......................................
Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie.
W wyniku tajnego głosowania kandydat na Przewodniczącego Rady Nadzorczej otrzymał następującą ilość głosów:
.............................. - za,
..............................- przeciw.
W głosowaniu wzięło udział ....... osób. Wszystkie głosy ważne.

UCHWAŁA NR .................
RADY NADZORCZEJ
Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych .....................................
w sprawie określenia liczby członków zarządu
z dnia .......................

2.

§2
1. Zebrani zgłosili następującą kandydaturę na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej:
......................................
Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie.
W wyniku tajnego głosowania kandydat na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
otrzymał następującą ilość głosów:
.............................. - za,
..............................- przeciw.
W głosowaniu wzięło udział ....... osób. Wszystkie głosy ważne.

Stosownie do § ........ statutu Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych .....................
Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:
§1
Powołuje się zarząd ................... (określenie czy jest to organ jednoosobowy, czy kolegialny).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§2

2.

Przewodniczący

Sekretarz

§3
1.
Zebrani zgłosili następującą kandydaturę na Sekretarza Rady Nadzorczej:
......................................
Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie.
2.

W wyniku tajnego głosowania kandydat na Sekretarza Rady Nadzorczej otrzymał
następującą ilość głosów:
.............................. - za,
..............................- przeciw.
W głosowaniu wzięło udział ....... osób. Wszystkie głosy ważne.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
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§4

Sekretarz
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Wzór
UCHWAŁA NR .................
RADY NADZORCZEJ
Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych .....................................
o wyborze Zarządu spółdzielni
z dnia .......................
Stosownie do art. 35 § 2 ustawy prawo spółdzielcze, określającej, że wybory do organów spółdzielni dokonywane są w głosowaniu tajnym, zebrani na spotkaniu Rady Nadzorczej postanawiają wybrać Zarząd spółdzielni jak niżej:

§4
W związku z powyższym do Zarządu Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych .................
zostali wybrani:
...............................
...............................
...............................
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący

§5

Sekretarz

§1
Zebrani zgłosili kandydaturę na członka Zarządu:
..................................................
Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie.
W wyniku tajnego głosowania kandydat na członka Zarządu otrzymał następującą ilość
głosów:
.............. – za
............. – przeciw
W głosowaniu wzięło .... osób. Oddano .... głosów. Wszystkie głosy ważne.
§2
Zebrani zgłosili kandydaturę na członka Zarządu:
..................................................
Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie.
W wyniku tajnego głosowania kandydat na członka Zarządu otrzymał następującą ilość
głosów:
.............. – za
............. – przeciw
W głosowaniu wzięło .... osób. Oddano .... głosów. Wszystkie głosy ważne.
§3
Zebrani zgłosili kandydaturę na członka Zarządu:
..................................................
Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie.
W wyniku tajnego głosowania kandydat na członka Zarządu otrzymał następującą ilość
głosów:
.............. – za
............. – przeciw
W głosowaniu wzięło .... osób. Oddano .... głosów. Wszystkie głosy ważne.
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