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WPROWADZENIE

„Czy ty chcesz się tym zajmować?” – to pytanie zadałem sobie po raz pierwszy, 
kiedy otrzymałem propozycję pełnienia funkcji prezesa Spółdzielni Socjalnej „Szansa  
i Wsparcie”. Miałem wtedy 25 lat. Warunki zewnętrzne, wliczając w to przemyślaną kon-
cepcję stabilnego działania na rynku i wsparcie Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej, 
były na tyle korzystne, że podjąłem wyzwanie. 

Dosyć szybko zorientowałem się, że nie jest to łatwy kawałek chleba. Z wykształ-
cenia jestem ekonomistą, więc finanse miałem pod kontrolą. Spółdzielnia miała stałe 
zlecenie, więc na początku nie musiałem się też martwić o klientów. Nieco więcej kłopotu 
sprawiło mi zrozumienie aspektów prawnych i zasad wewnętrznej organizacji spółdziel-
ni. Na szczęście w razie potrzeby mogłem skorzystać z pomocy prawnika. Trudność spra-
wiło mi zarządzanie ludźmi, jednak dzięki temu dużo się nauczyłem. 

Ta publikacja wynika z moich doświadczeń w zarządzaniu spółdzielnią socjalną.  
W ciągu ostatnich lat byłem też – w różnym stopniu – zaangażowany w założenie i prowa-
dzenie kilkudziesięciu spółdzielni socjalnych. Miałem więc okazję poznać różne sytuacje 
i problemy życia codziennego spółdzielni socjalnej oraz uczestniczyć w wypracowaniu 
sposobów wyjścia z sytuacji kryzysowych. W tej pracy bardzo przydaje się wiedza prawna 
dotycząca funkcjonowania spółdzielni socjalnej. 

W tej książce znajdziesz podstawowy pakiet informacji niezbędny dla osób, które:
• są zainteresowane założeniem i prowadzeniem spółdzielni socjalnej,
• prowadzą już spółdzielnię socjalną,
• pracują w instytucjach i podmiotach wspierających spółdzielnie socjalne  

(np. w ośrodkach wsparcia ekonomii społecznej, powiatowych urzędach pracy, 
czy ośrodkach pomocy społecznej). 

To już piąte wydanie tego poradnika (poprawione i rozszerzone). Po sugestiach 
Czytelników rozbudowano m.in. część związaną z zakładaniem spółdzielni socjalnej. 
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Zmieniono również strukturę książki, łącząc podobne tematycznie zagadnienia w odręb-
ne rozdziały. Publikacja dostarcza solidną pigułkę praktycznej wiedzy. Niniejszą książkę 
można przeczytać od początku do końca lub też wybrać interesujące sprawy i skupić się 
tylko na nich. Całość zagadnień została pogrupowana w 15 rozdziałów: od istoty spół-
dzielczości socjalnej, przez przygotowania do jej założenia, niezbędne działania związa-
ne z zakładaniem, po aspekty prawne oraz preferencje i udogodnienia przyznane spół-
dzielniom socjalnym. 

Każdy z rozdziałów kończy się krótkim testem prawda/fałsz, gdzie można zweryfi-
kować świeżo zdobyte informacje. 

Zapraszam na moją stronę www.SpoldzielniaSocjalnaWpraktyce.pl. Jeśli będziesz 
miał propozycje dotyczące rozszerzenia zawartości publikacji lub będziesz chciał wyrazić 
opinię na jej temat, zachęcam do kontaktu ze mną (wzbik(at)szkoleniaes.pl). Nie traktuj 
tego jako kurtuazyjnej prośby – naprawdę zależy mi, by to, co robię, robić coraz lepiej.

Życzę owocnej i przyjemnej lektury

Waldemar Żbik

http://www.SpoldzielniaSocjalnaWpraktyce.pl
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1. co to jeSt Spółdzielnia Socjalna?

1. co to jeSt Spółdzielnia Socjalna?

1.1 jaK rozUMieĆ iStotĘ Spółdzielczości Socjalnej?

Załóżmy, że mamy piątkę osób, z których trzy pozostają ostatnio bez pracy. Znają 
się od dłuższego czasu. Chcą wspólnie prowadzić firmę, by zacząć pracować i normalnie 
zarabiać. Może być tak, że jedna z nich założy indywidualną działalność gospodarczą  
i zatrudni pozostałe osoby, a może wspólnie założą spółkę. Ale, jak już wiesz, jest jeszcze  
inne rozwiązanie. Od 2004 r. można w Polsce zakładać spółdzielnie socjalne. Okazuje się,  
że tego rodzaju podmioty z powodzeniem działają w krajach Europy Zachodniej, np. we Wło-
szech i najczęściej radzą sobie całkiem dobrze. 

Spółdzielnia socjalna to – najprościej rzecz ujmując – grupa ludzi, którzy prowa-
dzą wspólną działalność gospodarczą (czyli sprzedają na rynku swoje produkty/usługi) 
po to, aby zapewnić sobie miejsce pracy. Celem działania tej grupy nie jest maksymaliza-
cja zysku (jak w przypadku firm komercyjnych, np. zwykłych spółek), ale właśnie zapew-
nienie sobie miejsca pracy. Tym samym spółdzielnia socjalna jest szczególnym rodzajem 
przedsiębiorstwa. Nie oznacza to oczywiście, że w spółdzielni nie można osiągać zysku i 
się rozwijać. W długim okresie w spółdzielni – jak w każdym przedsiębiorstwie – warun-
kiem rozwoju jest osiąganie zysku i gromadzenie nadwyżki na inwestycje. 

Najważniejsze cechy spółdzielni socjalnej przedstawia Rysunek 1 (s. 12).

Powyższa definicja dotyczy przede wszystkim spółdzielni socjalnej zakładanej 
przez osoby fizyczne. Ustawa o spółdzielniach socjalnych wymienia kilka grup osób fi-
zycznych uprawnionych do założenia spółdzielni socjalnej. Są to: 

1) osoby bezrobotne, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, 
z późn. zm. 3),

2) osoby, o których mowa w art. 2 pkt 1a i 1b ustawy o zatrudnieniu socjalnym, 
czyli osoby mające status:
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Źródło: opracowanie własne

Rysunek 1. Najważniejsze cechy spółdzielni socjalnej składającej się z osób fizycznych

– absolwenta centrum integracji społecznej (osoba, która przez okres nie 
krótszy niż 6 miesięcy uczestniczyła w zajęciach w centrum integracji spo-
łecznej i otrzymała odpowiednie zaświadczenie, osoba ta jest absolwen-
tem centrum integracji społecznej przez okres 6 miesięcy od dnia zakoń-
czenia zajęć w centrum integracji społecznej),

– absolwenta klubu integracji społecznej (osoba, która uczestniczyła w klu-
bie integracji społecznej przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada 
ważne odpowiednie zaświadczenie oraz zrealizowała postanowienia kon-
traktu socjalnego),

3) osoby niepełnosprawne, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o re-
habilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.5),

4) osoby poszukujące pracy, bez zatrudnienia w rozumieniu ustawy o promocji 
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zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – dotyczy to tylko osób do 30. roku życia 
oraz po ukończeniu 50. roku życia,

5) osoby, o których mowa w art. 49 pkt. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, czyli opiekunowie osoby niepeł-
nosprawnej poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonują-
cy innej pracy zarobkowej (z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej 
pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na 
podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na 
podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów),

6) osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujące in-
nej pracy zarobkowej (tzn. niewykonujące np. umowy cywilno-prawnej),

7) osoby usamodzielniane, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
9  czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 697, 1292 i 2217), są to:

a) osoby opuszczające, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, ro-
dzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną 
placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, 

b) osoby, których pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej ustał na skutek śmierci 
osób tworzących rodzinę zastępczą lub osoby prowadzącej rodzinny dom 
dziecka, w okresie 6 miesięcy przed osiągnięciem przez osobę usamodziel-
nianą pełnoletności,

– posiadające pełną zdolność do czynności prawnych1. 

Z ww. grup (w dalszym tekście będę po prostu pisał o osobach defaworyzowa-
nych) musi wywodzić się co najmniej:

a) 30% w przypadku gdy spółdzielnię socjalną zakładają osoby o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabi-
litacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo 
gdy spółdzielnia socjalna prowadzi działalność w zakresie: 

– zadań i usług pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy spo-
łecznej, 

– rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w rozumie-
niu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, 

– opieki nad dziećmi do lat trzech, o której mowa w przepisach o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3,

1 Pkt 2 i 4 zostały wprowadzone nowelizacją ustawy o spółdzielniach socjalnych w 2015 r., a pkt. 5, 6 i 7 
dodano ostatnią nowelizacją ustawy o spółdzielniach socjalnych, która weszła w życie 31 mraca 2018 r.  
Są to dosyć istotne zmiany, bo oznaczają, że do grup defaworyzowanych na rynku pracy można zaliczyć 
również osoby pracujące na umowie zleceniu (przy spełnieniu innych warunków, o których mowa w pkt. 4).

1. co to jeSt Spółdzielnia Socjalna?
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– prowadzenia niepublicznych przedszkoli lub innych form wychowania 
przedszkolnego, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203), 

– wspierania rodziny i pieczy zastępczej w rozumieniu przepisów o wspiera-
niu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

b) 50% założycieli w pozostałych przypadkach. 

Poza tym spółdzielnia socjalna może zostać założona przez co najmniej dwie osoby 
prawne, czyli instytucje takie jak gmina, stowarzyszenie czy fundacja. Ustawa o spółdziel-
niach socjalnych mówi o trzech kategoriach osób prawnych uprawnionych do założenia 
spółdzielni socjalnej. Są to:

• jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo), 
• organizacje pozarządowe (np. stowarzyszenie, fundacja, OSP) oraz 
• kościelne osoby prawne (np. parafia, jednostki Caritas). 

Spółdzielnia socjalna zakładana przez osoby prawne tworzona jest również po to, 
by zapewnić miejsca pracy osobom, które z różnych powodów z tego rynku pracy wypadły 
(czyli chodzi o osoby zaliczane do grup defaworyzowanych – te same, które uprawnione 
są do założenia spółdzielni socjalnej). Również w tym przypadku istota spółdzielczości 
socjalnej się nie zmienia: chodzi o aktywizację osób defaworyzowanych poprzez prowa-
dzenie działalności gospodarczej. 

Najważniejsze cechy spółdzielni zakładanej przez osoby prawne prezentuje Ry-
sunek 2 (s. 15).

Jak łatwo zauważyć na ogólnym poziomie spółdzielnia socjalna zakładana przez 
osoby prawne nie różni się zbytnio od spółdzielni składającej się z osób fizycznych. Gdy 
jednak wejdziemy w szczegóły zauważymy pewne różnice. Tak będzie w przypadku szcze-
gółów dot. celu działania. Podobnie jest z cechą „demokratyczne zarządzanie”. W spół-
dzielni socjalnej składającej się z osób prawnych również obowiązuje zasada jedna oso-
ba = jeden głos, jednak w tym przypadku statut może przewidywać inne zasady podziału 
głosów (np. gmina wnosi 2 udziały i ma dwa głosy, a fundacja wnosi jeden udział i ma 
jeden głos).
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1.2 UStaWoWe deFinicje Spółdzielni Socjalnej

W przepisach prawnych znaleźć można dwie podstawowe definicje spółdzielni. 
Pierwsza pochodzi z prawa spółdzielczego, a druga z ustawy o spółdzielniach socjalnych. 

• Spółdzielnia to dobrowolne zrzeszenie o zmiennym składzie osobowym i zmien-
nym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi 
wspólną działalność gospodarczą (dla dociekliwych: art. 1, ust. 1 ustawy prawo 
spółdzielcze).

1. co to jeSt Spółdzielnia Socjalna?

Źródło: opracowanie własne

Rysunek 2. Najważniejsze cechy spółdzielni socjalnej założonej przez osoby prawne
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Komentarz: spółdzielnia to zrzeszenie o charakterze dobrowolnym, skład członkowski 
spółdzielni może więc ulegać zmianom (w spółdzielni socjalnej liczba członków nie może 
być mniejsza niż 5 w przypadku osób fizycznych lub 2 w przypadku osób prawnych oraz 
większa niż 50 osób)2 – członek spółdzielni zawsze ma prawo z niej wystąpić (dobrowol-
ność członkostwa), spółdzielnia może też oczywiście przyjąć nowych członków. Jako że 
każdy członek wnosi udział, z którego tworzony jest funduszu udziałowy, to fundusz ten 
będzie podlegał zmianom. Warto również zauważyć, że prowadzenie działalności gospo-
darczej jest obowiązkiem spółdzielni. 

• Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest prowadzenie wspólnego 
przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków oraz pracowników spół-
dzielni. Spółdzielnia socjalna działa na rzecz społecznej i zawodowej reintegra-
cji swoich członków oraz pracowników spółdzielni – osób defaworyzowanych 
(dla dociekliwych: art. 2 ust. 1 i 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych).

Komentarz: z powyższej definicji wynika, że spółdzielnia socjalna to wspólna firma, która 
opiera się na pracy swoich członków (w przypadku spółdzielni socjalnej założonej przez 
osoby fizyczne) oraz osób defaworyzowanych (w przypadku każdej spółdzielni socjalnej). 
Każda spółdzielnia musi realizować społeczną i zawodową reintegrację swoich członków, 
czyli powinna być miejscem ułatwiającym powrót na rynek pracy osobom, które z różnych 
powodów z tego rynku „wypadły” (np. osobom niepełnosprawnym czy bezrobotnym). Nie 
jest łatwe połączenie tego ze skutecznością biznesową.

W Polsce na dzień 7 lutego 2019 r. zarejestrowanych było 1 8553 spółdzielni so-
cjalnych (według danych pochodzących z wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego). 
Działają bardzo różnie. Są spółdzielnie, które rozwijają się bardzo dobrze i stawiane są 
za wzór, ale są też takie, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a ludzie już daw-
no się rozeszli (o tym, dlaczego tak się dzieje przeczytasz w dalszej części poradnika  
– w rozdziale 3.4). Generalnie można zauważyć, że spółdzielnie socjalne, które powstały 
w ciągu ostatnich 3-4 lat są lepiej przygotowane niż pierwsze spółdzielnie, które powsta-
ły w latach 2004-2006.

2 Doprecyzowując: mogą być okresy, w których ta zasada nie będzie przestrzegana, ale okres ten nie 
może być dłuższy niż 3 miesiące pod rygorem likwidacji spółdzielni. Poza tym po nowelizacji ustawy 
o spółdzielniach socjalnych w 2018 r. jest też możliwość założenia spółdzielni przez 3 osoby fizyczne, 
ale w takiej sytuacji w ciągu 12 miesięcy od zarejestrowania spółdzielni należy przyjąć w poczet człon-
ków i zatrudnić kolejne 2 osoby. Więcej o tym przeczytasz w dalszej części książki.

3 Szacuje się, że ok. 30–40% spółdzielni socjalnych nie prowadzi działalności gospodarczej. W momencie 
przygotowania tego tekstu w KRS ujawnionych jest 28 spółdzielni socjalnych w likwidacji. 
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1.3. co to jeSt Spółdzielnia Socjalna i dla Kogo? opoWieśĆ

Kilka minut temu skończyła się prezentacja Jana dotycząca istoty i działania spół-
dzielni socjalnej. Trwało spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych spółdziel-
czością socjalną. Rozpoczęła się dyskusja. Uczestnicy spotkania reprezentowali różne 
punkty widzenia, więc było dosyć burzliwie…

– Dla mnie to jest firma i tyle – powiedział jegomość w niebieskiej koszuli. Ludzie 
zakładają spółdzielnie, bo są na to pieniądze – ciągnął dalej.

– Pokaż mi firmę, w której pracownicy mogą zwolnić szefa – wypaliła starsza pani 
z szerokim uśmiechem.

Jan postanowił się wtrącić.
– Nie ma co ukrywać, że założyciele spółdzielni socjalnej kierują się różnymi in-

tencjami. Czasem – powiedział – faktycznie chodzi wyłącznie o biznes i pieniądze. Są-
dzę jednak, że takie przypadki są w mniejszości. Są prostsze formy prowadzenia biznesu. 
Z drugiej strony spółdzielnia to firma, która ma specyficzny cel i co ważne, w której człon-
kowie spółdzielni, będący pracownikami, faktycznie mogą zwolnić szefa, czyli wybranego 
przez siebie prezesa – zakończył Jan.

– A ja słyszałem, że w spółdzielni socjalnej, to nie ma prezesów, szefów, tylko 
wszyscy po równo pracują i zarabiają … – padło stwierdzenie z sali.

– Nie ma w tym zakresie jednego obowiązującego modelu działania, ale – Jan 
zrobił krótką przerwę – sytuacja, w której wszyscy po równo pracują, angażują się w takim 
samym stopniu i do tego wspólnie podejmują każdą decyzję, to dla mnie jakaś utopia. 
Co ważne, utopia, która może utrudniać prowadzenie spółdzielni. Po pierwsze, członko-
wie spółdzielni – wyjaśniał Jan – zwykle mają różne kompetencje, w różnym stopniu są 
zaangażowani, więc nie widzę powodu, by wszyscy zarabiali tyle samo. Po drugie, spół-
dzielnia musi mieć zarząd i prezesa, którzy przede wszystkim odpowiadają za rozwijanie 
działalności gospodarczej. Oni ponoszą też większą odpowiedzialność. Sytuacja, w której 
wszyscy podejmują decyzje będące w kompetencji zarządu, a potem zarząd ponosi za to 
odpowiedzialność, to dla mnie nieporozumienie.

Jan spojrzał na słuchaczy. Większość osób słuchało z zainteresowaniem. Ciągnął 
więc dalej…

– Po trzecie, wszyscy członkowie tworzą walne zgromadzenie i w kluczowych spra-
wach mają decydujący głos. Do tego faktycznie na walnym zgromadzeniu wszyscy są równi, 
czyli każdy członek ma jeden głos. Wreszcie, po czwarte, zwykle dobrym rozwiązaniem jest 
wypracowanie systemu, w którym ważniejsze decyzje (oczywiście z puli niezastrzeżonych 
do walnego zgromadzenia) będą konsultowane z członkami spółdzielni. Przynosi to dobre 
rezultaty w kontekście budowania poczucia współodpowiedzialności za tworzony podmiot i 
może też po prostu podnosić jakość podejmowanych decyzji. Nie zmienia to jednak faktu, że 
tego rodzaju decyzje pozostają podjęte przez zarząd, nawet jeśli wcześniej trwała dyskusja 
w szerszym gronie. Znam kilka przykładów spółdzielni, w których działa to bardzo dobrze.

1. co to jeSt Spółdzielnia Socjalna?
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– W naszej spółdzielni nie mamy czasu na takie zabawy – głos zabrał przedstawi-
ciel spółdzielni socjalnej obecny na spotkaniu – Żeby zarobić na minimalne z niewielkim 
hakiem musimy harować cały dzień.

Jan przytaknął. Rozumiał tę sytuację doskonale, choć wiedział też, co mogło być 
przyczyną takiego stanu rzeczy.

– Czy te spółdzielnie są w ogóle dla osób bezrobotnych? – Teraz głos zabrał Mi-
chał, doradca zawodowy z miejscowego urzędu pracy. – Przecież trzeba być tutaj swego 
rodzaju przedsiębiorcą, a osoby bezrobotne rzadko kiedy wykazują takie cechy.

– Do tego trzeba mieć umiejętności zawodowe oraz wiedzę w zakresie prowadze-
nia działalności gospodarczej – te wszystkie formalności, do tego marketing. To niezwy-
kle trudne zadanie – wtórował mu Karol, pracownik socjalny z GOPS-u.

– Nie ulega dla mnie wątpliwości – zaczął Jan – że spółdzielnia socjalna nie jest 
rozwiązaniem dla wszystkich osób bezrobotnych czy niepełnosprawnych. Wiem, że roz-
poczęcie biznesu przez nieprzygotowanych do tego ludzi w nieodpowiednim momencie 
może być tragiczne w skutkach – znam przypadki, kiedy ludzie „po spółdzielni” byli bar-
dziej sfrustrowani i pokiereszowani, niż „przed”. Dlatego zależy mi na mądrym tworzeniu 
tego rodzaju podmiotów. Zresztą taka jest też rola Ośrodków Wsparcia Ekonomii Spo-
łecznej – tam są ludzie, którzy mają pomagać tworzyć i prowadzić spółdzielnie socjalne.

– Dla części osób rozwiązaniem może być najpierw praca w spółdzielni socjalnej 
założonej przez osoby prawne – wtrąciła Olga. Jan wiedział, że zna ten temat doskonale 
– od dwóch lat prowadziła tego rodzaju spółdzielnię.

– Zgadza się. Właśnie po to powstały spółdzielnie socjalne zakładane przez osoby 
prawne. Ale pamiętajmy, że to jednak inna bajka. W spółdzielni założonej przez osoby fi-
zyczne pracownicy i członkowie są współodpowiedzialni za losy spółdzielni, biorą udział 
w podejmowaniu decyzji, a w spółdzielni osób prawnych pracownicy, to po prostu… pra-
cownicy. Ma to swoje wady i zalety – zakończył Jan.

– Czy wystarczy, że spółdzielnia socjalna będzie sprawną firmą? – Kolejne py-
tanie z sali.

Jan zastanowił się przez chwilę.
– Sprawne przedsiębiorstwo? To dużo, ale w spółdzielczości socjalnej chodzi 

o coś więcej – odpowiedział po chwili – Spółdzielnia, która będzie tylko przedsiębior-
stwem, to za mało. Ja zawsze zachęcam spółdzielnie do rozszerzania działań reintegra-
cyjnych i w miarę możliwości przyjmowania nowych członków – pracowników. Do tego 
spółdzielnia zawsze będzie mieć dużo do zrobienia w ramach działań dodatkowych, np. 
w ramach pożytku publicznego. To doskonała możliwość realizacji swoich pozabizneso-
wych, społecznych celów.

Dyskusja trwała jeszcze kilkanaście minut. Jan miał poczucie, że kilka osób może 
być zainteresowanych aktywnością w spółdzielczości socjalnej. I dobrze. Im więcej osób 
zrozumie istotę spółdzielczości socjalnej, tym większa szansa, że kolejni założyciele spół-
dzielni to będą właściwe osoby do tej aktywności – pomyślał.
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Podsumowanie

Moim zdaniem:
1. Spółdzielnia socjalna nie jest rozwiązaniem dla wszystkich osób bezrobotnych 

czy niepełnosprawnych.
2. Rozpoczęcie biznesu przez nieprzygotowanych do tego ludzi w nieodpowied-

nim momencie może być tragiczne w skutkach.
3. Spółdzielnia socjalna, która prowadzi działalność gospodarczą na pół gwizdka, 

nigdy nie będzie skutecznie realizować swoich celów. Bo czy zatrudnienie na 
1/16 etatu to reintegracja zawodowa?

4. Spółdzielnia, która będzie tylko przedsiębiorstwem, to zdecydowanie za mało. 
W takim wariancie nie wykorzystujemy pełnej palety możliwości, często redu-
kując istotę spółdzielczości socjalnej.

1.4 Spółdzielnia Socjalna a inne ForMY aKtYWności

Aby dobrze zrozumieć istotę spółdzielczości socjalnej, warto uświadomić sobie 
podobieństwa i różnice spółdzielni socjalnej i innych form aktywności. Najciekawsze 
wydaje się porównanie spółdzielni do stowarzyszenia, indywidualnej działalności gospo-
darczej i pracy na etacie. Dodatkowo porównuje również spółdzielnię socjalną ze spółką 
z o.o. non profit, która może zainteresować część czytelników.

1.4.1 Spółdzielnia Socjalna i StoWarzYSzenie

Wśród podobieństw godne uwagi są następujące zagadnienia:
• spółdzielnia socjalna i organizacja pozarządowa mogą prowadzić działania 

statutowe, nieodpłatne na rzecz innych ludzi, w szczególności mogą to być 
działania w sferze zadań publicznych (określone w ustawie o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie), czyli np. może to być promocja zdrowia, 
działalność na rzecz seniorów,

• spółdzielnia i stowarzyszenie mogą startować w otwartych konkursach ofert, 
ogłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego (możliwość niedo-
stępna dla zwykłych firm); konkurs ofert dotyczy zadań mieszczących się  
w ww. sferze pożytku publicznego; tym samym stowarzyszenie i spółdzielnia 
socjalna (i jeszcze kilka innych podmiotów, ale nie firmy komercyjne) mają 
tutaj prawną możliwość współpracy z samorządem; mogą również wystą-
pić z wnioskiem o realizację konkretnego zadania (więcej o tym przeczytasz  
w podrozdziale nr 14.12),

1. co to jeSt Spółdzielnia Socjalna?
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• możliwość angażowania wolontariuszy do działań w zakresie pożytku publicz-
nego (uwaga: ustawa o działalności pożytku publicznego wyklucza możliwość 
angażowania wolontariuszy do działalności gospodarczej),

• spółdzielnia i stowarzyszenie są zarządzane w sposób demokratyczny (najważniej-
sze decyzje podejmują wszyscy członkowie, poziom demokratycznego zarządzania 
w stowarzyszeniu w dużym stopniu uzależniony jest od statutu stowarzyszenia),

• spółdzielnia i stowarzyszenie (rejestrowe) podlegają wpisowi do Krajowego 
Rejestru Sądowego (oprócz stowarzyszenia rejestrowego jest jeszcze tzw. sto-
warzyszenie zwykłe, które już wpisowi do KRS nie podlega).

Teraz czas na różnice. Przede wszystkim:
• różne są szczegółowe regulacje prawne – zasady działania spółdzielni okre-

śla prawo spółdzielcze i ustawa o spółdzielniach socjalnych – są to regulacje 
dosyć szczegółowe, sposób działania stowarzyszenia określa ustawa prawo  
o stowarzyszeniach – jest to ustawa dosyć elastyczna,

• spółdzielnia socjalna zawsze prowadzi działalność gospodarczą; stowarzy-
szenie może, ale nie musi prowadzić działalności gospodarczej; dodatkowo  
w przypadku stowarzyszenia, działalność ta powinna mieć charakter uboczny, 
dodatkowy w stosunku do działalności statutowej,

• spółdzielnia może być założona przez 5 osób fizycznych (w tym, zwykle co najmniej 
50% muszą stanowić osoby defaworyzowane na rynku pracy, np. bezrobotne) lub 
2 osoby prawne; stowarzyszenie może być założone przez 7 osób fizycznych,

• obowiązkiem członka spółdzielni jest praca w niej, spółdzielnia jest zobowią-
zana zatrudniać swoich członków; w stowarzyszeniu członkowie nie muszą 
pracować (ale mogą),

• z uwagi na specyfikę spółdzielni socjalnej, zakładając ją, można otrzymać do-
tację m.in. na zakup sprzętu czy wyposażenia, np. ze środków unijnych (w ra-
mach regionalnych programów operacyjnych przygotowanych dla danego wo-
jewództwa) czy z Funduszu Pracy; w przypadku stowarzyszenia nie ma dotacji  
na założenie, ale istnieje możliwość otrzymania dotacji w przypadku rozpoczęcia 
działalności gospodarczej i realizacji celów integracji społecznej i zawodowej 
osób defaworyzowanych (przy spełnieniu m.in. tych warunków stowarzyszenie 
stanie się przedsiębiorstwem społecznym i będzie mogło skorzystać z dotacji  
na miejsce pracy w takim przedsiębiorstwie).

1.4.2 Spółdzielnia Socjalna i indYWidUalna działalnośĆ goSpodarcza 

Do podobieństw zaliczyć można następujące sprawy:
• spółdzielnia socjalna i osoba prowadząca działalność gospodarczą działają na 
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rynku i prowadzą działalność biznesową, tym samym ponoszą ryzyko z tym 
związane; z punktu widzenia działalności na rynku spółdzielnia socjalna jest 
takim samym przedsiębiorstwem jak każda inna firma, a co za tym idzie kwe-
stie zdobywania klientów, marketingu itd. z reguły też będą bardzo podobne, 

• podstawy prawne związane z działalnością gospodarczą są podobne (np. ustawa 
o swobodzie działalności gospodarczej, ustawa o VAT obowiązuje zarówno spół-
dzielnię socjalną, jak i osobę prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą),

• spółdzielnia i osoba prowadząca indywidualną działalność gospodarczą dzia-
łają na zasadzie rachunku ekonomicznego, tzn. maksymalizują korzyści/efekty 
przy danym koszcie (wariant I) lub minimalizują koszt osiągnięcia zakładanego 
efektu/zakładanych korzyści (wariant II),

• możliwość skorzystania z dotacji na założenie działalności (zarówno na indywidu-
alną działalność gospodarczą, jak i na założenie spółdzielni socjalnej, można po-
zyskać dotacje z funduszy unijnych czy ze środków krajowych np. Funduszu Pracy).

Z kolei podstawowe różnice to przede wszystkim:
• spółdzielnia socjalna jest formą zbiorowego prowadzenia działalności gospo-

darczej, tym samym prowadzenie spółdzielni narzuca większą skalę działania 
– spółdzielnia socjalna musi bowiem zatrudnić minimum 5 osób, do prowadze-
nia indywidualnej działalności gospodarczej wystarczy 1 osoba,

• celem działania spółdzielni jest reintegracja zawodowa i społeczna członków 
(czyli stworzenie miejsca pracy dla osób defaworyzowanych na rynku pracy); ce-
lem indywidualnej działalności gospodarczej jest po prostu osiągnięcie i mak-
symalizacja zysku (w pewnym uproszczeniu zysk w indywidualnej działalności 
gospodarczej to rodzaj wypłaty, wynagrodzenia przedsiębiorcy),

• spółdzielnia socjalna jest bardziej skomplikowaną formą działalności; specy-
fikę działania spółdzielni (np. organy, zasady podejmowania decyzji) reguluje 
ustawa o spółdzielniach socjalnych oraz prawo spółdzielcze, tym samym pro-
wadzenie działalności indywidualnej jest zdecydowanie prostszą formą pro-
wadzenia przedsiębiorstwa,

• spółdzielnia socjalna może korzystać z preferencji niedostępnych dla innych 
form gospodarowania, np. refundacja ZUS, wsparcie w ramach środków unij-
nych już po rozpoczęciu działalności gospodarczej (np. dotacja na stanowisko 
pracy w spółdzielni socjalnej), z kolei przedsiębiorca rozpoczynający prowa-
dzenie działalności gospodarczej ma prawo (przy zachowaniu pewnych wa-
runków) do płacenia niższej składki ZUS przez pierwsze dwa lata oraz do 
braku obowiązku opłacania składek ZUS przez pierwsze pół roku,

• spółdzielnia, oprócz działalności gospodarczej, może również prowadzić działal-
ność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i środowiska 
lokalnego (teoretycznie działania na rzecz środowiska lokalnego może podejmo-
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wać również osoba prowadząca indywidualną działalność gospodarczą, ale będą 
to działania o innym charakterze i z punktu widzenia formalnego nie będą miały 
związku z prowadzoną działalnością),

• kwestia odpowiedzialności: członkowie spółdzielni ponoszą odpowiedzialność 
do wysokości wniesionych udziałów; osoba prowadząca działalność gospodar-
czą ponosi odpowiedzialność całym swoim majątkiem, 

• zasady podziału nadwyżki bilansowej (zysku na koniec roku) w spółdzielni są do-
kładnie określone i wynikają z ustawy o spółdzielniach socjalnych, podział zysku w 
indywidualnej działalności gospodarczej zależy wyłącznie od decyzji właściciela,

• spółdzielnia jest zarządzana w sposób demokratyczny (najważniejsze decyzje 
są zastrzeżone dla wszystkich członków, którzy zbiorą się na walnym zgro-
madzeniu), w przypadku indywidualnej działalności gospodarczej najczęściej 
wszelkie decyzje podejmuje właściciel, 

• założenie spółdzielni wymaga rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, in-
dywidualna działalność gospodarcza wpisywana jest do Centralnej Ewidencji  
i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Kiedy więc warto wziąć pod uwagę założenie spółdzielni socjalnej, a kiedy indy-
widualnej działalności gospodarczej?

Trzeba tutaj wziąć pod uwagę przynajmniej następujące czynniki:
• kwestia skali działania – jeśli działalność będzie generowała przychody, pozwalające 

na zatrudnienie co najmniej 5 osób (w praktyce zwykle jest to minimum około kilku-
nastu tysięcy złotych miesięcznie), to rozwiązaniem może być spółdzielnia socjalna,

• kwestia grupy – jeśli pomysł pochodzi od jednej osoby i ta osoba skupia ca-
łość wymaganych kwalifikacji do prowadzenia działalności gospodarczej,  
to naturalnym rozwiązaniem jest indywidualna działalność gospodarcza; cza-
sem nawet w takich przypadkach podejmowane są próby założenia spółdzielni 
socjalnej ze względu na możliwości pozyskania większej dotacji na rozpoczęcie 
działalności (5 x 27 tys. zł = 135 tys. zł); jednak spółdzielnia socjalna, chociażby ze 
względu na demokratyczne zasady podejmowania decyzji oraz równość wszyst-
kich członków, nie jest w tej sytuacji idealnym rozwiązaniem; z drugiej strony, je-
śli pomysł jest efektem współpracy kilku osób, których umiejętności wzajemnie 
się uzupełniają, naturalnym rozwiązaniem może być spółdzielnia socjalna.

1.4.3 Spółdzielnia Socjalna a SpółKa z o.o. non proFit

W tej części porównamy spółdzielnię socjalną ze spółką non profit. Porównanie 
może być o tyle istotne, że aktualnie istnieje możliwość otrzymania dotacji ze środków 
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unijnych na miejsce pracy również w spółce z o.o. non profit (pod warunkiem, że spełnia 
ona warunki bycia przedsiębiorstwem społecznym, czyli np. w umowie spółki wpisany 
jest cel w postaci integracji społecznej i zawodowej oraz zakaz podziału zysku między 
wspólników). Okazuje się więc, że założenie spółki w niektórych przypadkach może być 
rozwiązaniem alternatywnym względem założenia spółdzielni socjalnej.

Wśród podobieństw spółdzielni socjalnej i spółki z o.o. non profit wyróżnić można:
• obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, w tym pełne ewidencjonowanie 

ruchu gotówki,
• wspólnicy / członkowie wybierają zarząd,
• członkowie zarządu nie muszą być członkami spółdzielni / wspólnikami spółki,
• osobowość prawna, czyli w obrocie gospodarczym występuje spółka / spół-

dzielnia, a nie np. wspólnicy czy członkowie,
• możliwość skorzystania z dotacji na miejsce pracy w przedsiębiorstwie spo-

łecznym,
• równie kłopotliwy proces likwidacji (spółkę z o.o. najłatwiej sprzedać, spół-

dzielnię socjalną połączyć z inną spółdzielni socjalną), 
• podobne zasady odpowiedzialności cywilnej członków zarządu,
• członek zarządu spółdzielni socjalnej nie bierze udziału w głosowaniach 

w sprawach wyłącznie jego dotyczących, członek zarządu spółki z o.o. wstrzy-
muje się od udziału w rozstrzyganiu spraw, w których występuje sprzeczność 
interesów spółki z interesami członka zarządu, jego współmałżonka, krew-
nych i in. osób osobiście powiązanych (dla dociekliwych: art. 209 kodeksu 
spółek handlowych), poza tym jako wspólnik nie głosuje przy powzięciu 
uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek 
tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec 
spółki oraz sporu między nim a spółką (dla dociekliwych: art. 244 kodeksu 
spółek handlowych),

• zakaz konkurencji członków zarządu, przy czym w spółce zakaz ten nie obowią-
zuje w przypadku zgody spółki,

• umowa z członkami zarządu: w spółce podpisuje ją rada nadzorcza, a jeśli jej 
nie ma, to pełnomocnik na podstawie uchwały wspólników, w spółdzielni pod-
pisuje ją rada nadzorcza, a jeśli jej nie ma – dwaj reprezentanci walnego zgro-
madzenia.

Spółdzielnia socjalna a spółka z o.o. non profit. Różnice.

Podstawowa różnica jest taka, że spółdzielnia to zrzeszenie ludzi, a spółka to zrze-
szenie kapitału. Z tego wynikają dalsze konsekwencje. Niektóre niuanse w tym zakresie 
oraz inne istotne różnice znajdziesz w poniższej tabeli.
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Przedmiot
porównania

Spółka z o.o. non profit Spółdzielnia socjalna

minimalna licz-
ba założycieli

• dwie osoby fizyczne (jest też 
możliwość założenia spół-
ki z o.o. przez jedną osobę 
fizyczną, ale trzeba wówczas 
płacić składki ZUS analogicz-
ne, jak w przypadku samoza-
trudnienia, więc jest to forma 
nieopłacalna) lub

• jedna jakakolwiek osoba praw-
na (za wyjątkiem innej jedno-
osobowej spółki z o.o.)

• pięć osób fizycznych (z czego 
zwykle co najmniej 50% muszą 
stanowić osoby defaworyzowa-
ne np. osoby bezrobotne lub 
niepełnosprawne),

• trzy osoby fizyczne, ale z 
obowiązkiem przyjęcia w 
poczet członków i zatrudnienia 
kolejnych 2 osób defaworyzo-
wanych w ciągu 12 miesięcy od 
rejestracji spółdzielni,

• dwie osoby prawne (wyłącznie 
organizacje pozarządowe i/lub 
jednostki samorządu teryto-
rialnego i/lub kościelne osoby 
prawne)

podział docho-
du / nadwyżki 
bilansowej

• obowiązuje zakaz podziału do-
chodu pomiędzy wspólników 
(specyfika przedsiębiorstwa 
społecznego), do tego Wytycz-
ne określają, że zysk ma być 
przeznaczony na:
– wzmocnienie potencja-

łu przedsiębiorstwa jako 
kapitał niepodzielny oraz 
w określonej części na

– reintegrację zawodową 
i społeczną lub

– na działalność pożytku 
publicznego prowadzoną na 
rzecz społeczności lokalnej, 
w której działa przedsiębior-
stwo

• zakaz podziału nadwyżki  
bilansowej pomiędzy człon-
ków, przy czym ustawa 
o spółdzielniach socjalnych 
precyzyjnie reguluje, na co 
nadwyżka bilansowa może 
zostać przeznaczona:
– minimum 20% na fundusz 

zasobowy,
– minimum 30% m.in. na dzia-

łania w zakresie reintegracji 
społecznej i zawodowej 
członków lub pracowników 
spółdzielni (osób defawory-
zowanych) oraz zadania w za-
kresie pożytku publicznego

– pozostała część na tzw. 
fundusz wzajemnościowy, 
o ile spółdzielnia założyła lub 
przystąpiła do konsorcjum 
spółdzielni socjalnych
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minimalny kapi-
tał założycielski

•  5 tys. zł •  brak

minimalna 
wartość i liczba 
udziałów

• każdy udział jest warty 50 zł
• każdy wspólnik wnosi kapitał 

odpowiadający jego udziałowi 
w spółce (jeśli ktoś ma mieć 
50% udziałów, to wnosi 50% 
kapitału)

• wartość jednego udziału oraz 
liczba udziałów wnoszonych 
przez członków zależą od 
postanowień statutu

forma udziału • pieniężna lub
• rzeczowa (dotyczy tradycyjnej 

rejestracji spółki z o.o.; w przy-
padku rejestracji spółki przez 
Internet, możliwe jest wniesie-
nie kapitału wyłącznie w formie 
pieniężnej)

• tylko pieniężna
• rzeczowy charakter mogą mieć 

wkłady

koszty reje-
stracji i zmian 
wpisu w KRS

• tak, koszty wpisu do Krajowe-
go Rejestru Sądowego (wraz 
z ogłoszeniem w Monitorze 
Sądowym i Gospodarczym) to 
kwota 600 zł; zmiany wpisu 
(wraz z kosztami ogłoszenia 
w w/w Monitorze) to 350 zł

• nie, spółdzielnia socjalna jest 
zwolniona z tych kosztów

dodatkowe 
koszty rejestracji

• tak, sporządzenie umowy w for-
mie aktu notarialnego, co wiąże 
się z kosztami średnio od kilku-
set do tysiąc kilkuset złotych

• nie

specjalne formy 
wsparcia

• nie •  tak, np. możliwość skorzy-
stania z refundacji ZUS czy 
zwolnienia podatkowego

w trakcie reje-
stracji

• z chwilą zawarcia umowy spółki 
powstaje spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w organi-
zacji (nie ma takiego tworu w 
przypadku spółdzielni socjalnej

• za czynności dokonane w inte-
resie spółdzielni przed zareje-
strowaniem osoby działające 
do chwili zarejestrowania 
spółdzielni odpowiadają wobec 
osób trzecich solidarnie,
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• za zobowiązania wynikające 
z tych czynności spółdzielnia 
odpowiada po jej zarejestro-
waniu tak jak za zaciągnięte 
przez siebie,

• osoby działające przed zare-
jestrowaniem spółdzielni od-
powiadają wobec niej według 
przepisów prawa cywilnego

kwestia 
wynagrodze-
nia członków 
zarządu

• w spółce z o.o. oprócz umowy o 
pracę, umów cywilno-prawnych 
możliwe jest wynagrodzenie na 
podstawie uchwały wspólników

• zatrudnienie członka zarządu 
na bazie spółdzielczej umowy 
o pracę lub umowy o pracę

kwestia Rady 
Nadzorczej

• powinno się ją powołać, 
gdy jednocześnie spółka ma 
powyżej 25 wspólników oraz 
kapitał zakładowy przekracza 
500 000 zł

• obowiązkowa:
– gdy liczba członków spół-

dzielni przekroczy 15 osób, 
lub

– jeśli statut tak stanowi w 
przypadku mniejszej liczby 
członków

możliwość 
wynagradzania 
członków za-
rządu za udział 
w posiedze-
niach zarządu

• tak • nie

odpowiedzial-
ność członków 
zarządu za 
zobowiązania

• większa niż w przypadku spół-
dzielni socjalnej

• jeżeli egzekucja przeciwko 
spółce okaże się bezskuteczna, 
członkowie zarządu odpowia-
dają solidarnie za jej zobo-
wiązania (art. 299 § 1 kodeksu 
spółek handlowych), można 
się zwolnić z tej odpowie-
dzialności przy spełnienieu 
przesłanek określonych w tym 
przepisie

• dotyczy jedynie zobowiązań 
wobec ZUS i urzędu skarbowe-
go i jednej sytuacji (więcej o 
odpowiedzialności członków 
zarządu przeczytasz w rozdzia-
le 11.4)
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podstawa dzia-
łania

• umowa spółki, która powinna 
być zawarta w formie aktu 
notarialnego (są do tego pewne 
niuanse np. umowa spółki po-
winna określać liczbę i wartość 
nominalną udziałów objętych 
przez poszczególnych wspól-
ników; w statucie spółdzielni 
z reguły nie wymienia się jej 
członków)

• statut

odpowiedzial-
ność wspólni-
ków / członków

• ograniczona do wysokości 
wkładów

• w określonych sytuacjach ta 
odpowiedzialność może być 
większa

• ograniczona do wysokości 
wniesionych udziałów

równość 
udziałowców / 
członków (ich 
prawi obowiąz-
ków)

•  tak, ale pod warunkiem, że 
ustawa lub umowa spółki nie 
stanowi inaczej,

• tak

Poniżej przyglądam się tym różnicom nieco dokładniej w trzech aspektach:

1. Formalności i biurokracja w spółdzielni i w spółce.

Wiele osób narzeka na pepierologię i biurokrację w spółdzielni. W niektórych 
aspektach trzeba się z tym zgodzić. Przykładowo, aby walne zgromadzenie w spółdzielni 
socjalnej mogło się odbyć, wszyscy członkowie i co najmniej Krajowa Rada Spółdzielcza 
muszą dostać zawiadomienie o walnym w sposób i terminach określonych w statucie. 
Zawiadomienie musi zawierać porządek obrad, a potem walne zgromadzenie nie może 
podejmować uchwał w sprawach, których nie było w porządku obrad.

A jak wygląda zgromadzenie wspólników w spółce? Również istnieje formalny 
tryb zwołania zgromadzenia (zaproszenia wysłane pocztą lub mailem 14 dni wcześniej), 
ale oprócz tego:

• uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania zgromadzenia 
wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany (czyli obecni są 
wszyscy wspólnicy), a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odby-
cia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad,
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• bez odbycia zgromadzenia wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli 
wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę:

– na postanowienie, które ma być powzięte (tzw. kurenda; w praktyce chodzi 
o podpisanie się wspólników pod zaproponowaną treścią uchwały), albo

– na głosowanie pisemne (jednomyślną uchwałą dot. głosowania na piśmie, 
potem uchwała podejmowana jest większością głosów).

Inny przykład: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być nawet jedno-
osobowa (choć w przypadku osoby fizycznej nie jest to optymalne rozwiązanie), a w spół-
dzielni socjalnej powinno być pięciu (w przypadku osób fizycznych) lub dwóch (w przy-
padku osób prawnych) członków.

Z drugiej strony są też rozwiązania, które są bardziej elastyczne i prostsze 
w spółdzielni.

Jest to np. wnoszenie dodatkowych udziałów czy wkładów, również niepienięż-
nych. Musi to być przewidziane w statucie. W przypadku spółki wnoszenie dodatkowych 
udziałów może się nawet wiązać ze zmianą umowy spółki, w tym koniecznością zachowa-
nia formy notarialnej i obowiązkiem zgłoszenia zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym 
(można to częściowo obejść przez odpowiednie zapisy umowy spółki).

Inny przykład: Jeśli chcesz wystąpić ze spółdzielni, składasz wypowiedzenie 
członkostwa i sprawa załatwiona – po upływie okresu wypowiedzenia przestajesz być 
członkiem. Nie można tego uprawnienia ograniczyć w statucie, bo byłoby to niezgodne 
z prawem spółdzielczym. W przypadku spółki może to już nie być takie proste – wy-
stąpienie ze spółki wymaga np. sprzedaży udziałów, co można ograniczyć w umowie 
spółki. Kluczowe w kontekście pożegnania się wspólnika ze spółką będą właśnie po-
stanowienia umowy spółki.

Poza tym wspólnicy spółki z o.o. ujawniani są w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
Zmiany w tym zakresie również wymagają ujawnienia w KRS. W przypadku spółdzielni 
już tego problemu nie ma.

Podsumowując, niektóre sprawy są prostsze w spółdzielni, a inne w spółce. Wy-
nika to w dużej mierze z faktu, że spółdzielnia to zrzeszenie ludzi, a spółka to zrzeszenie 
kapitału. Za tym idą szczegółowe rozwiązania prawne.

2. Sposób postrzegania na rynku.

W jaki sposób postrzegane są spółdzielnie socjalne? Trudno o jednoznaczne 
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wnioski, ale z reguły wśród osób niezorientowanych postrzeganie jest dalekie od pożą-
danego. Osobiście spotkałem się z takimi stereotypami:

• firma bezdomnych i alkoholików (zdanie pani z biura nieruchomości, która od-
radziła swojemu klientowi współpracę ze spółdzielnią socjalną),

• firma niewiarygodna (słyszałem o sytuacji, w której bank nie chce dać spół-
dzielni kredytu na zakup nieruchomości, właśnie ze względu na formę prawną),

• organizacja o charakterze pomocowym (zdanie klienta: „Wasze usługi powinny 
być za darmo, w końcu jesteście spółdzielnią socjalną”).

Są to pewne stereotypy, które w większości przypadków dalekie są od prawdy, 
niemniej jednak z takim sytuacjami faktycznie można się spotkać.

Z drugiej strony pamiętajmy też, że spółdzielnia jako organizacja z celami wprost 
społecznymi, może mieć więcej możliwości ubiegania się np. o środki na działania w za-
kresie pożytku publicznego.

A jak postrzegana jest spółka z o.o.? Na pewno jest podmiotem łatwiej rozpozna-
walnym (więcej jest w naszym otoczeniu spółek niż spółdzielni socjalnych) i kojarzonym 
z biznesem. Zdarzają się też oczywiście negatywne stereotypy (zdanie pewnego wykła-
dowcy ze studiów podyplomowych, w których uczestniczyłem: „nie każdy, kto zakłada 
spółkę z o.o. to złodziej, ale każdy złodziej zakłada spółkę z o.o.”). 

Spółka jako organizacja biznesowa może mieć problem w ubieganiu się o środki 
na działania w zakresie pożytku publicznego – mimo, że spółka non profit ma takie same 
uprawnienia w tym zakresie jak spółdzielnia socjalna, to jednak dla wielu grantodawców 
(np. samorządu gminnego) jest podmiotem nieoczywistym w kontekście dotacji na dzia-
łania pożytku publicznego.

Na tym tle warto zarysować jeszcze jedną kwestię. Członkowie zarządu w spółce 
z o.o. – w myśl aktualnych przepisów prawa – traktowani są jak profesjonaliści – powinni 
w swoich działaniach dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej 
działalności. Oznacza to, że w stosunku do członków zarządu spółki obowiązuje podwyż-
szony wzorzec staranności. Idzie za tym większa odpowiedzialność członków zarządu 
spółki z o.o. w porównaniu do członków zarządu spółdzielni socjalnych (zobacz: art. 199 
kodeksu spółek handlowych).

3. Szczególnie korzystne rozwiązania niedostępne w innych formach prawnych.

W przypadku spółdzielni socjalnej będą to różnego rodzaju dotacje i preferencje 
niedostępne dla innych form prawnych:
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• dotacja z Funduszu Pracy na założenie / przystąpienie do spółdzielni socjalnej, 
• dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 

założenie / przystąpienie do spółdzielni socjalnej, 
• refundacja składek ZUS od osób defaworyzowanych zatrudnionych w spół-

dzielni socjalnej, 
• zwolnienie z opłat sądowych za wpis spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądo-

wego i ogłoszenie tego faktu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (podob-
nie z tych opłat zwolnione są zmiany wpisu).

Dodam, że trzy pierwsze dotacje nie są gwarantowane, co sprawia, że nie zawsze 
jest możliwość skorzystania z nich.

Jeśli chodzi o spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością non profit, to korzystne 
rozwiązania nie mają charakteru dotacji (pomijam dotacje na stanowisko pracy w  przed-
siębiorstwie społecznym dostępne nie tylko dla spółki non profit, ale również dla spół-
dzielni socjalnej, czy – w pewnych warunkach – stowarzyszenia i fundacji). Będzie to:

• możliwość pobierania wynagrodzenia przez członków zarządu na podstawie 
uchwały wspólników (wynagrodzenie nie objęte składkami ZUS),

• możliwość pobierania przez wspólników wynagrodzenia za powtarzające się 
świadczenie niepieniężne wynikające z umowy spółki (wynagrodzenie nie ob-
jęte składkami ZUS). 

Kiedy warto założyć spółdzielnię socjalną, a kiedy spółkę z o.o.?

No cóż, trzeba wziąć pod uwagę całość uwarunkowań opisanych powyżej. Być 
może część z nich będzie w Twoim przypadku szczególnie istotna, a przez to zadecyduje 
o wyborze. Na pewno w przypadku, gdy chcesz w pierwszym okresie (np. przez dwa pierw-
sze lata) zapewnić pracę dla 3–4 osób, to prostszym rozwiązaniem będzie spółdzielnia. 
Z kolei, jeśli chcesz się skupić głównie na prowadzeniu biznesu i chcesz być postrzegany 
jako firma, to bardziej naturalnym rozwiązaniem będzie spółka z o.o.. 

1.4.4 Spółdzielnia Socjalna a praca na etacie 

Na koniec tego rozdziału porównamy członkostwo i pracę w spółdzielni socjalnej 
do pracy na etacie. Podobieństwa obejmują przede wszystkim następujące sprawy:

• członek spółdzielni jest również pracownikiem, tym samym świadczy pracę  
na rzecz spółdzielni za co otrzymuje wynagrodzenie (czyli trzeba codziennie 
przychodzić do pracy , przy czym członek spółdzielni powinien mieć świado-
mość tego, aby otrzymać wynagrodzenie trzeba na nie zapracować),
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• podobne formy zatrudnienia: umowa o pracę (ewentualnie umowy cywilno-
prawne), specyficzna dla spółdzielni będzie spółdzielcza umowa o pracę, która w 
większym stopniu chroni interesy członka spółdzielni będącego pracownikiem, 

• jako pracownik członek spółdzielni jest ubezpieczony, a od jego wynagro-
dzenia potrącane są odpowiednie składki, np. na ubezpieczenie społeczne 
(zasady obliczania wynagrodzeń, kwestia uprawnień pracowniczych, urlopów, 
ubezpieczeń są takie same w spółdzielni socjalnej, jak i w każdym innym 
przedsiębiorstwie),

• jako pracownika spółdzielni członka obowiązuje kodeks pracy (w sprawach 
nieuregulowanych prawem spółdzielczym stosuje się właśnie kodeks pracy), 
chroni on również jego prawa (w tym np. ochronie podlega wynagrodzenie),

• praca w spółdzielni wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodo-
wych odpowiednich do stanowiska pracy i przedmiotu działalności spółdzielni, 
codzienne wykonywanie tej pracy nie będzie się specjalnie różniło od pracy na 
etacie w innej firmie, tzn. kucharz w spółdzielni socjalnej robi to samo, co ku-
charz w innej firmie, ale jeśli kucharz jest jednocześnie członkiem spółdzielni, 
to będą z tego wynikać dodatkowe obowiązki. 

Różnice między pracą na etacie a członkostwem i pracą w spółdzielni socjalnej,  
to przede wszystkim następujące sprawy:

• członek spółdzielni to więcej niż pracownik: bierze udział w walnych zgroma-
dzeniach spółdzielni i tym samym bierze udział w podejmowaniu najważniej-
szych decyzji, ma większy wpływ na swoje miejsce pracy, 

• zwykle członkowie spółdzielni, tworzący walne zgromadzenia, wybierają za-
rząd, co więcej członkowie spółdzielni podczas walnego zgromadzenia podsu-
mowującego poprzedni rok działania spółdzielni mogą nie udzielić członkowi 
zarządu absolutorium i odwołać takiego członka zarządu4 (w zwykłej firmie 
pracownik oczywiście takiego prawa nie ma),

• w ramach pracy na etacie pracownika nie interesuje czy będzie miał co robić 
– za organizację pracy odpowiada pracodawca, w razie braku pracy w danym 
dniu pracownikowi i tak należy się co najmniej minimalne wynagrodzenie; spół-
dzielnia wymaga od swoich członków większego zaangażowania i aktywności 
niż praca na etacie, np. każdy członek powinien angażować się w poszukiwanie 
zleceń (szczegóły tego zaangażowania będą zależeć od wewnętrznego podziału 
pracy), by zapewnić pracę dla siebie i innych członków, tym samym członek spół-
dzielni w większym stopniu jest współodpowiedzialny za przyszłość spółdzielni,

• w ramach pracy na etacie pracownika nie interesuje skąd pracodawca ma pie-

4 Więcej o tym przeczytasz w podrozdziale 8.5.3.
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niądze na wypłaty, w spółdzielni jest to problem najpierw zarządu, ale w dalszej 
kolejności również wszystkich członków; w wielu spółdzielniach członkowie na 
początku działalności angażują się i pracują bez wynagrodzenia, ze świadomo-
ścią, że inwestują w swoją firmę,

• członek w spółdzielni, który jest zatrudniony na podstawie spółdzielczej umo-
wy o pracę ma większą stabilność pracy niż zwykły pracownik (poza wyjątkami 
określonymi w prawie spółdzielczym rozwiązanie umowy w trakcie trwania 
stosunku członkostwa jest niedopuszczalne),

• założenie i prowadzenie spółdzielni socjalnej wymaga, by przynajmniej część 
osób miała cechy przedsiębiorcze,

• członkostwo w spółdzielni socjalnej wymaga kapitałowego zaangażowania 
(każdy członek wnosi wpisowe i udział do spółdzielni – więcej na ten temat 
znajdziesz w podrozdziale 7.4). 

1.5 SppraWdŹ SiĘ! teSt praWda/FałSz

1.5.1 PYtania

W tabeli znajdują się zdania dotyczące rozdziału, który właśnie skończyłeś. Zasta-
nów się czy są one prawdziwe czy fałszywe, zaznacz swoją odpowiedź i sprawdź czy jest 
ona prawidłowa.

Lp. Prawdziwe czy fałszywe? Twoja odpowiedź

1.
Wspólne prowadzenie działalności gospodarczej w formie 
spółdzielni socjalnej wymaga, by każdy z członków zareje-
strował indywidualną działalność gospodarczą.

Prawda/Fałsz

2.
W spółdzielni socjalnej, podobnie jak w stowarzyszeniu, 
zarząd pełni swoją funkcję społecznie. Odmienne postano-
wienia w tym zakresie muszą znaleźć się w statucie.

Prawda/Fałsz

3.
Spółdzielnia socjalna to organizacja hybrydowa, łącząca ce-
chy przedsiębiorstwa z cechami organizacji pozarządowej. 

Prawda/Fałsz

4.
Celem działania każdej spółdzielni socjalnej jest reintegra-
cja społeczna i zawodowa swoich członków. 

Prawda/Fałsz

5.
Odpowiedzialność członków spółdzielni socjalnej ograni-
czona jest do wysokości wniesionych wkładów. 

Prawda/Fałsz
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6.
Wśród członków Spółdzielni Socjalnej „Iskra” są osoby praw-
ne i fizyczne. Zgodnie ze statutem liczba głosów na walnym 
zgromadzeniu zależy od liczby wniesionych udziałów.  

Prawda/Fałsz

7.
Członek spółdzielni nie ma prawa do urlopu, a składki na ubez-
pieczenie społeczne płacone są wyłącznie za jego zgodą. 

Prawda/Fałsz

8.
Spółdzielnia socjalna jest jedną z prostszych form prowa-
dzenia działalności gospodarczej (podobnie jak indywidu-
alna działalność gospodarcza). 

Prawda/Fałsz

9.
Spółdzielnia socjalna jest bezpieczniejszą formą prowa-
dzenia działalności gospodarczej w porównaniu do indywi-
dualnej działalności gospodarczej.

Prawda/Fałsz

10. 
Odpowiedzialność członków zarządu jest taka sama w spół-
ce z o.o. i w spółdzielni socjalnej.

Prawda/Fałsz

1.5.2 ODPOWIEDZI

Lp. Odpowiedzi z krótkim uzasadnieniem

1.
FAŁSZ. Działalność gospodarcza jest prowadzona przez spółdzielnię socjalną, 
która ma osobowość prawną, a nie przez poszczególnych członków spółdzielni. 

2.
FAŁSZ. W spółdzielni socjalnej zarząd powinien być zatrudniony, a co za tym 
idzie powinien również pobierać wynagrodzenie z tytułu swojej pracy. 

3.

PRAWDA. Spółdzielnia socjalna to organizacja hybrydowa łącząca cechy 
przedsiębiorstwa (prowadzenie działalności gospodarczej) z cechami organi-
zacji pozarządowej (np. możliwość prowadzenia działań w zakresie pożytku 
publicznego). 

4. PRAWDA. 

5.
FAŁSZ. Odpowiedzialność członków spółdzielni socjalnej ograniczona jest 
do wysokości wniesionych udziałów (pomijając kwestię ewentualnej dotacji i 
pierwszego okresu działania). 

6.
FAŁSZ. Taka sytuacja byłaby możliwa wyłącznie w przypadku, gdyby członkami 
spółdzielni były tylko osoby prawne. 

7.
FAŁSZ. Członkowie spółdzielni mają prawo do urlopu (i innych uprawnień 
zgodnie z kodeksem pracy), a składki społeczne są obowiązkowe (na zasadach 
typowych dla zatrudnienia w zwykłych firmach). 

8.
FAŁSZ. Spółdzielnia socjalna nie jest prostą formą prowadzenia działalności  
– jest dużo bardziej skomplikowana, niż indywidualna działalność gospodarcza.



Spółdzielczość Socjalna poradnik Skrajnie praktyczny

34

9. 
PRAWDA. w przypadku działalności jednoosobowej ryzykuje się całym mająt-
kiem.

10.
FAŁSZ. Odpowiedzialność członków zarządu w spółce z o.o. jest większa (pod-
wyższony miernik staranności + w niektórych przypadkach odpowiedzialność za 
zobowiązania spółki).
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2. SpecYFiKa Spółdzielni Socjalnej zaKładanej przez oSobY praWne

2. SpecYFiKa Spółdzielni Socjalnej  
zaKładanej przez oSobY praWne

2.1 garśĆ FaKtóW dotYczĄcYcH Spółdzielni Socjalnej oSób 
praWnYcH

1. Cel działania i podział nadwyżki bilansowej

Przypomnijmy jeszcze raz cel działania spółdzielni. Spółdzielnia socjalna zakłada-
na przez osoby prawne (czyli – najprościej rzecz ujmując – zakładana przez organizację, 
instytucję, a nie przez Jana Kowalskiego czy Nowaka) ma podobny cel jak spółdzielnia 
osób fizycznych (czyli ta zakładana przez Kowalskich…), tj. stworzenie miejsca pracy  
dla osób, które wypadły z rynku pracy (np. osób bezrobotnych). 

Jednak w przypadku spółdzielni osób prawnych ciężar organizacji nowego pod-
miotu, poszukiwania klientów i zdobycia wystarczającej liczby zleceń, spoczywa na oso-
bach prawnych.

Z tego punktu widzenia, moim zdaniem, taka spółdzielnia może być podmiotem 
bardziej stabilnym niż spółdzielnia zakładana przez osoby fizyczne. Bardzo często będzie 
po prostu miała mocniejszy fundament. Przykładowo członkowie organizacji pozarządo-
wej już często przebrnęli przez procedurę rejestracji osoby prawnej lub mają doświad-
czenie w pozyskiwaniu środków czy w prowadzeniu negocjacji. Część z tych umiejętności 
znajdzie zastosowanie również w spółdzielni socjalnej.

Z drugiej strony, jeśli spółdzielnia socjalna zakładana jest przez gminę, to bardzo 
często rozwiązuje konkretny problem lokalny (np. opieka nad dziećmi czy utrzymanie 
terenów zielonych w gminie). Dzięki temu gmina niejako zapewnia też zlecenia dla ta-
kiej spółdzielni (gmina dysponuje bowiem środkami na rozwiązanie tych problemów 
lokalnych; fakt, że zajmie się tym spółdzielnia socjalna zwiększa tylko wartość takiego 
rozwiązania o aspekt społeczny).
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Z celu działania spółdzielni wynika ważna rzecz: podział nadwyżki. Ustawa do-
kładnie określa, na co nadwyżka bilansowa (czyli najprościej mówiąc zysk na koniec roku) 
może zostać przeznaczona. 

Podstawowym wymogiem zdefiniowanym w ustawie jest całkowity zakaz podziału 
nadwyżki pomiędzy członków. Wyklucza to scenariusz, w którym np. spółdzielnia socjalna  
osiąga zysk i na koniec roku jest on przekazywany w całości na konto stowarzyszenia  
– założyciela spółdzielni socjalnej. Tym samym spółdzielnia socjalna raczej nie jest do-
brym pomysłem na ekonomizację działań i zapewnienie stabilnego źródła przychodów 
dla organizacji pozarządowej1. Z drugiej strony, nie ma żadnych przeszkód, by z części 
nadwyżki finansować wspólne działania spółdzielni i stowarzyszenia w zakresie pożytku 
publicznego (czyli z tych środków można zrobić coś dla swojego otoczenia, np. stowarzy-
szenie zajmuje się pomocą dla osób starszych; z części nadwyżki można zorganizować 
prelekcje dla seniorów z profilaktyki najczęstszych w tym wieku chorób itp.). 

2. Założyciele

Kto dokładnie może założyć taką spółdzielnię? Ustawa wymienia tutaj trzy grupy 
osób prawnych – mogą to być:

• organizacje pozarządowe (czyli np. stowarzyszenie, fundacja czy ochotnicza 
straż pożarna),

• kościelne osoby prawne (czyli np. parafia czy jednostki Caritas),
• jednostki samorządu terytorialnego (czyli gmina, powiat, województwo).

Warto podkreślić, że spółdzielnia socjalna może być założona przez minimum 
dwie osoby prawne z powyższych kategorii, przy czym konfiguracje mogą być tutaj różne 
(np. stowarzyszenie + gmina, gmina + powiat, parafia + fundacja itd.).

3. Obowiązki

Po pierwsze, to taka spółdzielnia socjalna w ciągu 6 miesięcy od zarejestrowania  
w Krajowym Rejestrze Sądowym ma obowiązek zatrudnić co najmniej 5 osób defaworyzo-
wanych na rynku pracy (np. bezrobotnych czy niepełnosprawnych). Sankcją za niespełnie-
nie tego warunku jest likwidacja spółdzielni (więcej o tym przeczytasz w rozdziale 15.3).

Druga sprawa jest taka, że po 12 miesiącach zatrudnienia w spółdzielni osoby 
w niej zatrudnione (chodzi tutaj o osoby, o których mowa w pierwszym akapicie, czyli 

1 W tym kontekście ciekawszym rozwiązaniem wydaje mi się np. spółka z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią, w której zysk przekazany na cele stowarzyszenia (pod warunkiem, że jest ono jedynym udziałow-
cem) w większości przypadków zwolniony jest z podatku dochodowego.
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np. niepełnosprawne czy te, które przed zatrudnieniem miały status osoby bezrobotnej) 
mają prawo uzyskania członkostwa w spółdzielni. Nie dzieje się to jednak z automatu. 
Zgodnie z prawem spółdzielczym osoby takie składają deklaracje członkowskie (czyli 
wyrażają wolę przystąpienia do spółdzielni), a właściwy organ spółdzielni podejmuje 
uchwałę o przyjęciu ich w poczet członków. Praktyka działania tych spółdzielni wska-
zuje jednak, że nie zawsze pracownicy spółdzielni będą zainteresowani członkostwem 
(może to wynikać np. z obowiązku zapłaty wpisowego, które w statucie zostało ustalone 
np. na 500 zł).

Po trzecie, spółdzielnia socjalna osób prawnych zobowiązana jest do utrzymania 
stanu zatrudnienia co najmniej 5 osób defaworyzowanych. Jeśli ktoś z pierwszej piątki 
zwolni się, to spółdzielnia ma trzy miesiące na uzupełnienie liczby pracowników. Prawda 
jest jednak taka, że ustawa o spółdzielniach socjalnych nie przewiduje żadnej kary za 
niespełnienie tego wymogu. W praktyce więc zdarzają się spółdzielnie socjalne osób 
prawnych, w których liczba pracowników to np. 3 osoby.

Po czwarte, ostatnie zmiany w ustawie o spółdzielniach socjalnych wprowadziły 
obowiązek konsultacji z pracownikami (w ciągu 3 miesięcy od zatwierdzenia sprawozda-
nia finansowego trzeba zorganizować odpowiednie spotkanie)2.

4. Możliwe wsparcie

Ciekawym rozwiązaniem jest fakt, że osoby prawne – członkowie spółdzielni 
socjalnej mają szczególne możliwości wspierania tego podmiotu. Przykładowo gmina 
może użyczyć spółdzielni samochód na potrzeby jej działalności gospodarczej lub od-
delegować pracownika gminy do tego, by pomagał prowadzić dokumentację spółdziel-
ni (dla dociekliwych: art. 5a ust. 5 ustawy o spółdzielniach socjalnych). Tego rodzaju 
wsparcie powinno zostać uregulowane w statucie spółdzielni (do tego tematu jeszcze 
wrócimy w podrozdziale 14.13).

2 Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem: wzbik.pl/konsultacje.

Art. 5a, ust. 5 ustawy o spółdzielniach socjalnych:

Wkład organizacji pozarządowych, kościelnych osób prawnych lub jednostek samorządu te-
rytorialnego może polegać na przeniesieniu lub obciążeniu własności rzeczy lub innych praw, 
a także na dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółdzielni socjalnej, w szczególności na wy-
konywaniu świadczeń przez wolontariuszy lub pracowników jednostek samorządu terytorial-
nego, kościelnych osób prawnych lub organizacji pozarządowych.

2. SpecYFiKa Spółdzielni Socjalnej zaKładanej przez oSobY praWne
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2.2 Spółdzielnia Socjalna oSób praWnYcH  
 a Spółdzielnia oSób FizYcznYcH. Która lepSza?

Skupmy się teraz na podstawowych różnicach i podobieństwach między spół-
dzielnią socjalną osób prawnych i fizycznych.

Kiedy w ogóle mamy wybór?

Wybór będziemy mieć wtedy, gdy mamy możliwość założenia zarówno spółdziel-
ni socjalnej przez osoby fizyczne (czyli dysponujemy trójką osób, z których co najmniej 
dwie spełniają wymagania wynikające z ustawy, są np. bezrobotne czy niepełnospraw-
ne), jak i przez osoby prawne. Z taką sytuacją będziemy mieli najczęściej do czynienia, 
jeśli członkowie grupy inicjatywnej są jednocześnie powiązani z konkretnymi osobami 
prawnymi (np. są członkami stowarzyszenia).

Co wybrać?

Jeśli wszyscy członkowie grupy są zaangażowani, czują się współodpowiedzial-
ni za działanie spółdzielni i chcą w niej pracować, to naturalnym rozwiązaniem będzie 
spółdzielnia socjalna założona przez osoby fizyczne. Często zdarzają się osoby, które chcą  
po prostu pracy. Jeśli w grupie jest większość takich osób, to lepszym rozwiązaniem wy-
daje się spółdzielnia socjalna założona przez osoby prawne.

Teraz przyjrzyjmy się różnicom i podobieństwom między tymi dwoma typami 
spółdzielni.

Różnice:
• rzecz oczywista, czyli założyciele: w spółdzielni osób prawnych to minimum 

2 osoby prawne (jak już pisałem z 3 kategorii podmiotów: jednostki samo-
rządu terytorialnego, kościelne osoby prawne, organizacje pozarządowe),  
w przypadku spółdzielni osób fizycznych – będzie to 5 osób fizycznych, 
ewentualnie 3 osoby (jak już pewnie pamiętasz: 50% tych osób to muszą być 
osoby defaworyzo wane na rynku pracy) z opcją przyjęcia kolejnych 2 osób 
defaworyzowanychw ciągu 12 miesięcy od zarejestrowania podmiotu,

• w spółdzielni socjalnej, składającej się wyłącznie z osób prawnych, istnieje 
możliwość odstąpienia od podstawowej zasady: 1 osoba = 1 głos; w spółdziel-
niach, w których członkami są osoby fizyczne takiej możliwości nie ma,

• funkcjonowanie organów, w tym zwłaszcza walnego zgromadzenia – w spół-
dzielni socjalnej osób prawnych (zwłaszcza w pierwszym okresie) będziemy 
mieli jedynie dwóch członków spółdzielni. 
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Podobieństwa:
• cel działania (aktywizacja osób doświadczających trudności na rynku pracy),
• podobne podstawy prawne działania i rozwiązania specyficzne dla formy 

spółdzielni socjalnej (niezależnie od typu spółdzielni), np. sposób podziału 
nadwyżki bilansowej, możliwość realizacji zadań w zakresie pożytku publicz-
nego, konieczność zatrudnienia 5 pracowników, przy czym w spółdzielni osób 
prawnych muszą to być osoby defaworyzowane na rynku pracy; w przypadku 
spółdzielni założonej przez osoby fizyczne zatrudnienie dotyczy przede wszyst-
kim członków spółdzielni (z czego 50% muszą to być osoby defaworyzowane  
na rynku pracy),

• większość preferencji przyznanych dla spółdzielni socjalnych jest dostępna  
dla tych dwóch typów spółdzielni.

2.3 SppraWdŹ SiĘ! teSt praWda/FałSz

2.3.1 PYtania

W tabeli znajdują się zdania dotyczące rozdziału, który właśnie skończyłeś. Zasta-
nów się czy są one prawdziwe czy fałszywe, zaznacz swoją odpowiedź i sprawdź czy jest 
ona prawidłowa.

Lp. Prawdziwe czy fałszywe? Twoja odpowiedź 

1.
Gmina, jako założyciel spółdzielni, może np. oddelegować 
księgową do prowadzenia księgowości w spółdzielni so-
cjalnej.

Prawda/Fałsz

2.
Spółdzielnia socjalna może zostać założona przez spółkę  
z o.o. non profit oraz fundację.

Prawda/Fałsz

3.
W spółdzielni socjalnej założonej przez dwa stowarzysze-
nia nadwyżka bilansowa spółdzielni może być w całości 
przeznaczona na cele statutowe tych stowarzyszeń. 

Prawda/Fałsz

4.
Każda osoba prawna – założyciel spółdzielni ma obowią-
zek oddelegować minimum jednego pracownika do pracy 
w spółdzielni. 

Prawda/Fałsz

5.
Spółdzielnia socjalna założona przez gminę i fundację 
musi w ciągu 12 miesięcy przyjąć na członka co najmniej  
5 osób bezrobotnych. 

Prawda/Fałsz

2. SpecYFiKa Spółdzielni Socjalnej zaKładanej przez oSobY praWne
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2.3.2 ODPOWIEDZI

Lp. Odpowiedzi z krótkim uzasadnieniem

1. PRAWDA.

2. FAŁSZ. Spółka z o.o. (nawet non profit) nie może założyć spółdzielni socjalnej.

3.
FAŁSZ. W takiej spółdzielni obowiązują zasady podziału nadwyżki bilansowej 
zgodnie z ustawą o spółdzielniach socjalnych m.in. minimum 20% nadwyżki 
musi być przeznaczone na fundusz zasobowy spółdzielni.

4. FAŁSZ. Nie ma takiego obowiązku. 

5.
FAŁSZ. Taka spółdzielnia musi zatrudnić co najmniej 5 osób defaworyzowa-
nych w ciągu 6 miesięcy od zarejestrowania spółdzielni w Krajowym Rejestrze 
Sądowym. 
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3. co Warto WiedzieĆ przed załoŻenieM  
Spółdzielni Socjalnej?

3.1 jaK StWorzYĆ trWałe MiejSce pracY  
 W raMacH Spółdzielni Socjalnej? 

Moim zdaniem kluczowymi czynnikami sukcesu spółdzielni socjalnej są:
a) pomysł i koncentracja na biznesowym podejściu,
b) kwestia współpracy w grupie członków,
c) przemyślane i staranne podejście do procesu reintegracji społecznej i zawodo-

wej osób defaworyzowanych.

Można to przedstawić w sposób schematyczny, jak na Rysunku 3.

Rysunek 3. Piramida sukcesu spółdzielni socjalnej

3. co Warto WiedzieĆ przed załoŻenieM Spółdzielni Socjalnej?

Źródło: opracowanie własne

STARANNIE 
ZAPLANOWANY 

PROCES REINTEGRACJI

GRUPAPOMYSŁ

SUKCES
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Punktem wyjścia planowania nowej spółdzielni powinien być odpowiedni pomysł 
i odpowiednia grupa ludzi.

Po pierwsze spółdzielnia socjalna to firma. Musimy więc odrobić zadanie każdego 
przedsiębiorcy, czyli zastanowić się, kto mógłby być naszym klientem, do kogo kierujemy 
swoją ofertę, jakie cechy charakterystyki ma nasz typowy klient, jakie problemy rozwiązu-
jemy. W dalszej kolejności warto się też zastanowić, ilu mamy tych potencjalnych klientów 
i na jaką realną sprzedaż możemy liczyć. Zestawiając to z planowanymi kosztami działa-
nia, otrzymamy prognozę przyszłości finansowej naszej firmy. To powinna być podstawa do 
podjęcia decyzji o założeniu spółdzielni i rozpoczęciu działalności. Jeśli nie mamy pomysłu 
na działalność rynkową, szkoda czasu i energii na przygotowania formalno-prawne do za-
łożenia spółdzielni3. Poza tym, już po zarejestrowaniu działalności musimy obserwować 
rynek i klientów w sposób ciągły. Bez tego nie pomoże nam nawet najlepszy biznes plan. 

W tym kontekście godna podkreślenia jest jeszcze jedna rzecz. Spółdzielnia 
będzie prowadziła skuteczną działalność statutową (ustawa definiuje cel działania 
spółdzielni jako reintegrację społeczną i zawodową, czyli w uproszczeniu stworzenie 
możliwości powrotu do wykonywania pracy i uregulowanego życia społecznego), tylko 
i łącznie pod warunkiem prowadzenia skutecznej działalności na rynku. Prowadzenie 
skutecznego biznesu jest więc narzędziem, a nie celem samym w sobie. Z drugiej strony 
podejmowanie działań o charakterze społecznym i realizacja tego rodzaju celów, może 
być istotnym atutem i wyróżnikiem spółdzielni na lokalnym rynku. 

Poza tym, aby stworzyć skuteczną spółdzielnię socjalną, członkowie muszą 
umieć ze sobą współpracować, muszą sobie ufać i umieć podejmować wspólne decy-
zje. Jest to dosyć trudne, zwłaszcza jeśli spółdzielnia zakładana jest przez osoby, któ-
re np. poznały się na szkoleniu, a teraz mają być współwłaścicielami przedsiębiorstwa.  
W spółdzielni socjalnej, jeszcze bardziej niż w zwykłej firmie, ważne jest poczucie współ-
odpowiedzialności za losy swoje i swojego miejsca pracy. Z tej współodpowiedzialności 
powinno wynikać zaangażowanie. W tym kontekście ważna jest rola lidera, który po-
winien cieszyć się autorytetem w zespole, umieć budować tę współodpowiedzialność 
i rozwiązywać pojawiające się problemy, a z drugiej strony powinien mieć również kom-
petencje biznesowe.

Powyższy czynnik w przypadku spółdzielni socjalnej osób prawnych można zde-
finiować, jako umiejętność współpracy założycieli4 oraz właściwy dobór pracowników 
3 Niestety (ale na szczęście już coraz rzadziej) zdarzają się spółdzielnie, które powstają bez pomysłu na 

działalność. Zaletą systemu dotacji (co by o nim nie mówić) jest to, że wymusza przemyślenie swojego 
pomysłu i przygotowanie biznes planu.

4 Praktyka wskazuje, że różnie z tym bywa. Zdarza się, że zaangażowany jest tylko jeden założyciel, a drugi 
jest tylko po to, by spełnić kryterium formalne. Bywa też i tak, że interesy założycieli są rozbieżne. W tym 
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3. co Warto WiedzieĆ przed załoŻenieM Spółdzielni Socjalnej?

spółdzielni (to oni często będą decydować o jakości produktu czy usług spółdzielni5)  
i umiejętność zarządzania tymi pracownikami.  

Powtórzę jeszcze raz: dla mnie współgranie dwóch powyższych czynników to jest 
podstawa sukcesu spółdzielni socjalnej. A co z dotacjami i wsparciem zewnętrznym? 
Oczywiście mogą pomóc osiągnąć sukces. Nie możemy jednak planować spółdzielni so-
cjalnej od dotacji. Nie tędy droga. 

Warto zauważyć, że współgranie dobrego pomysłu i zespołu to sytuacja idealna, 
która jednak nie zawsze występuje w praktyce. Pojawia się pytanie: co jest ważniejsze po-
mysł czy ludzie? Najkrótsza odpowiedź: ludzie, gdyż to właśnie oni realizują ten pomysł. 
Znam wiele przypadków, gdy pomysł posiadał potencjał biznesowy, ale brak zaufania  
w zespole, brak chęci rozwoju i zdobywania nowych umiejętności w połączeniu z brakiem 
komunikacji i jałowymi konfliktami doprowadził do upadku spółdzielni. Z drugiej strony, 
nawet jeśli pomysł okaże się nietrafiony, ale spółdzielcy są w stanie współpracować, wy-
kazują zaangażowanie i mają do tego nieco wyczucia biznesowego, to jest spora szansa, 
że modyfikacja pomysłu pozwoli na stabilne funkcjonowanie spółdzielni na rynku. Do-
brze obrazuje to historia Spółdzielni Socjalnej Złote Rączki z Krakowa.

Spółdzielnia ta wchodziła na rynek z myślą o świadczeniu usług masażu na krze-
śle dla pracowników dużych firm w miejscu ich pracy. Zweryfikowano pomysł m.in. po-
przez rozmowy z potencjalnymi klientami. Większość osób oceniała koncepcję działania 
spółdzielni bardzo pozytywnie. Zrealizowano więc odpowiednie zakupy np. dwa samo-
chody na potrzeby dojazdu do miejsca świadczenia usług. Przeprowadzono też szkolenia 
specjalistyczne dot. masażu na krzesłach na licencji Davida Palmera6. Gdy spółdzielnia 
rozpoczęła działalność okazało się, że zainteresowanie usługami w zakładanej grupie 
klientów jest znacznie mniejsze. Spółdzielnia musiała szukać nowych możliwości dzia-
łania na rynku i nowych grup klientów. Zorganizowano gabinety stacjonarne, w których 
świadczone są usługi na miejscu dla innego typu klienta7.

Na koniec rozwinę nieco temat starannej reintegracji osób defaworyzowanych. 
Definicje ustawowe reintegracji znajdziesz w rozdziale 6.1. Chodzi tutaj o to, by w spół-
dzielni stworzyć dobre warunki umożliwiające osobom defawaoryzowanym podniesienie 
kwalifikacji i szeroko rozumiany rozwój. Czasami oznacza to zorganizowanie szkolenia 
zawodowego dla konkretnej osoby, szkolenia ze współpracy w grupie dla wszystkich, 

kontekście zachęcam przede wszystkim do jasnego sprecyzowania swoich oczekiwań, zakresu zaangażo-
wania i oczekiwanych korzyści już przy podejmowaniu decyzji o założeniu spółdzielni socjalnej.

5 W związku z tym warto przemyśleć jak będziemy zapewniać i kontrolować jakość wykonywanej pracy.
6 Amerykanin uznawany powszechnie na świecie za „ojca” masażu na krześle.
7 Wnioski z historii tej spółdzielni znajdziesz w broszurze pt. Przedsiębiorstwo społeczne? To może się udać! 

Case study dostępnej na stronie www.wzbik.pl/pobierz [dostęp: 7.02.2019].

http://www.wzbik.pl/pobierz
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a czasami pomoc w znalezieniu miejsca zamieszkania, czy też dofinansowanie w zakupie 
leków. Tego rodzaju działania powinny więc zostać dopasowane do potrzeb i problemów 
konkretnych osób – członków czy pracowników spółdzielni.

Warto zauważyć, że skuteczna działalność reintegracyjna będzie miała wiele 
korzyści dla spółdzielni, np. będzie bezpośrednio oddziaływać na jakość świadczonych 
usług. Z drugiej strony reintegracja może się przyczynić do lepszego funkcjonowania ze-
społu, łatwiejszego dogadywania się. Tym samym reintegracja jako trzeci czynnik sukcesu 
będzie wzmacniała dwa pozostałe czynniki (pomysł – biznes i grupę).

Jeśli interesuje Cię kwestia fundamentów skutecznej spółdzielni socjalnej, to po-
lecam Ci mój raport dot. zarządzania spółdzielnią socjalną. Możesz go otrzymać, zosta-
wiając swojego maila tutaj: wzbik.pl/raport.

3.2 jaKie 4 rzeczY poWinieneś WiedzieĆ, decYdUjĄc SiĘ na załoŻenie  
 Spółdzielni Socjalnej? WerSja dla oSób FizYcznYcH 

Prowadzenie spółdzielni socjalnej to nie jest tylko praca na etacie. Decydując się 
na założenie spółdzielni, wybierasz jednocześnie prowadzenie własnego biznesu w kon-
kretnej formie prawnej. Jakie będzie to miało skutki?

1. Po pierwsze na wynagrodzenie w spółdzielni musisz najpierw zarobić i to jest 
Twój problem

Pracując w spółdzielni, jesteś zatrudniony na podstawie (spółdzielczej) umowy  
o pracę lub umów cywilnoprawnych (o zasadach zatrudniania przeczytasz w dalszej czę-
ści tej publikacji). Za organizację pracy odpowiedzialny jest zarząd. Postawmy jednak 
sprawę jasno – jeśli spółdzielnia nie zarobi pieniędzy, nie będzie miała z czego wypłacić 
wynagrodzeń. A spółdzielnia to w pewnym uproszczeniu wszyscy członkowie, najpierw 
musisz więc zarobić dla spółdzielni, by otrzymać swoje wynagrodzenie. Postępowanie 
jest więc takie, jak na Rysunku 4.

Rysunek 4. Logika zarabiania w spółdzielni socjalnej

Źródło: opracowanie własne

Praca 
w spółdzielni

Przychód
dla spółdzielni

Wypłata
wynagrodzenia

Sprzedaż
produktów 

/ usług
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Czy można inaczej? Oczywiście. Były takie spółdzielnie, które próbowały to ro-
bić. Członkowie zatrudniali się np. bez umów gwarantujących przychody lub realnego 
przekonania, że przychody pozwolą na pokrycie kosztów. Kończyło się to wzrastającym 
zadłużeniem, a w niektórych przypadkach upadłością firm. 

Dlatego też moim zdaniem, zatrudnienie powinno nastąpić dopiero w momencie 
pewności pierwszych przychodów. Niestety, za same czynności przygotowawcze, w tym 
pozyskanie pierwszych klientów, nikt Ci nie zapłaci (dokładnie tak samo jest w przypadku 
prowadzenia np. indywidualnej działalności gospodarczej). 

Znam przykład spółdzielni socjalnej, która korzystała ze środków Funduszu Pracy 
(założyciele otrzymali dotacje). Niestety urząd postawił wymóg, by wszystkie osoby były 
zatrudnione na pełny etat. Oznaczało to koszt w wysokości około 10 tys. zł miesięcznie na 
„dzień dobry”. Po półtora roku spółdzielnia zakończyła działalność, a zobowiązania wobec 
każdego z pracowników sięgały kilkunastu tysięcy złotych. 

Jaki z tego wniosek? Jeśli korzystasz z dotacji, to w miarę możliwości negocjuj 
tego rodzaju postanowienia. W tym konkretnym przypadku wymóg był decyzją urzędu 
pracy, a spółdzielnia może przecież zatrudniać swoich członków (zwłaszcza na początku) 
na część etatu lub na umowy cywilnoprawne. 

I jeszcze jedna rzecz: pracując na etacie nie obchodzi Cię czy Twój szef będzie miał 
z czego zapłacić Ci wynagrodzenie. Masz je dostać do dziesiątego za poprzedni miesiąc 
i tyle! W spółdzielni kwestia środków na wypłatę wynagrodzenia jest już Twoim proble-
mem, a w zasadzie każdego z członków.

Tym samym Twój sukces w spółdzielni będzie zależał nie tylko od kwalifikacji za-
wodowych. Równie ważne będą umiejętności przedsiębiorcze i biznesowe, w tym umie-
jętność poszukiwania klientów i utrzymywania z nimi pozytywnych relacji. 

2. Między chęcią a paragrafem, czyli spółdzielnia jako forma prowadzenia biznesu

Niestety reguły rządzące spółdzielniami socjalnymi raczej do prostych nie należą. 
O  ile ustawa o spółdzielniach socjalnych jest jeszcze dosyć krótka i w miarę zrozumia-
ła, o tyle prawo spółdzielcze, które w dużej mierze również stosuje się w odniesieniu do 
spółdzielni socjalnych, już do łatwych nie należy. Będziesz więc musiał poznać w praktyce 
zasady zwoływania walnych zgromadzeń, podejmowania uchwał, wykluczania, wykreślania 
członków, zatrudniania w spółdzielni. Oczywiście nie musisz być ekspertem we wszystkim, 
by realizować się w spółdzielni, ale powinieneś mieć orientację w tych tematach (mam na-
dzieję, że pomoże Ci w tym ta publikacja ). W końcu będą one miały wpływ na Twój biznes.

3. co Warto WiedzieĆ przed załoŻenieM Spółdzielni Socjalnej?
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3. Ograniczona odpowiedzialność, czyli w końcu coś na plus

Będąc członkiem spółdzielni, odpowiadasz do wysokości wniesionych udziałów 
(pomijam członków zarządu, gdzie wygląda to nieco inaczej) określonej przez Ciebie  
i innych założycieli spółdzielni w jej statucie. W przypadku spółdzielni socjalnej najczę-
ściej są to niskie kwoty rzędu 50, 100 lub 150 zł. Oznacza to, że w przypadku problemów 
finansowych spółdzielni możesz stracić te 50 czy 100 zł. 

A jak to wygląda w przypadku indywidualnej działalności gospodarczej? W takiej 
sytuacji ryzykujesz całym swoim majątkiem. Z tego punktu widzenia spółdzielnia oferuje 
Ci bezpieczne warunki prowadzenia biznesu.

4. Kwestia papierowych preferencji, czyli co jest gwarancją, a co możliwością

Jako spółdzielnia socjalna, razem z innymi osobami, będziesz mógł korzystać  
z różnego rodzaju form wsparcia, np. dotacji, szkoleń, refundacji ZUS i zwolnienia z podat-
ku dochodowego części dochodów spółdzielni. Pamiętaj jednak, że większość preferencji 
ma charakter możliwości, a nie gwarancji, więc będziesz musiał poświęcić dużo czasu  
i energii, by w praktyce z tych preferencji skorzystać.

Co jest gwarantowane? Na pewno zwolnienie z opłat rejestrowych – nie zapłacisz 
600 zł, które zwykle płacą przedsiębiorcy za rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym  
i ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (podobnie zwolnione są zmiany wpisu 
w KRS – oszczędność rzędu 350 zł). Gwarantowane jest również częściowe zwolnienie z 
podatku dochodowego (zwolnienie to jest dosyć skomplikowane i większość spółdzielni 
z niego nie korzysta, choć jest to wykonalne – o szczegółach przeczytasz dalej). Reszta to 
możliwości.

Podsumowując, na pewno spółdzielnia nie jest rozwiązaniem dla wszystkich i w każ-
dej sytuacji. W pewnych warunkach (zwłaszcza jeśli masz dobry pomysł i zgraną grupę ludzi) 
może być jednak ciekawą możliwością. 

3.3 co Warto WiedzieĆ, zaKładajĄc SpółdzielniĘ SocjalnĄ  
 z UdziałeM środKóW UnijnYcH?  
 NIE TYLKO dla oSób FizYcznYcH 

Skupię się na kilku najważniejszych sprawach. 

1. Specyfika spółdzielni socjalnej
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Pisałem już o tym wcześniej: członkostwo w spółdzielni to nie tylko praca na etacie. 
Będąc członkiem spółdzielni, jesteś przedsiębiorcą, masz wpływ na podejmowanie decyzji,  
bierzesz odpowiedzialność za swoje działania, ale i sytuację całej firmy. Tym samym je-
steś więcej niż pracownikiem, a Twoje obowiązki są szersze niż tylko praca na danym 
stanowisku. Jeśli więc szukasz stabilnej pracy od 7.00 do 15.00, to spółdzielnia socjalna 
może nie być rozwiązaniem dla Ciebie.

Jeśli z kolei chcesz wziąć współodpowiedzialność za przyszłość spółdzielni i mieć 
realny wpływ na swoje miejsce pracy, podejmować przy tym działania dla swojego oto-
czenia, to spółdzielnia socjalna może być dla Ciebie ciekawą alternatywą. Będąc człon-
kiem spółdzielni, będziesz decydować, np. o podziale nadwyżki bilansowej, czyli będziesz 
mieć wpływ na wydatki dokonywane z zarobionego zysku (oczywiście w ramach istnieją-
cych rozwiązań ustawowych).

2. Kwestia czasu

Jeśli szukasz pracy „na już”, to założenie spółdzielni socjalnej, zwłaszcza w ramach 
projektu unijnego, może nie być idealnym rozwiązaniem. Czas od podjęcia decyzji do roz-
poczęcia pracy w spółdzielni to minimum pół roku, a zwykle będzie to znacznie dłużej8. 
Dużo zależy od założeń konkretnego projektu i tego, czy przewidziane są szkolenia zawo-
dowe dla członków spółdzielni. 

Harmonogram wygląda zwykle następująco:
• około 2-3 tygodnie – praca nad pomysłem, przygotowanie koncepcji działania 

spółdzielni, wypełnienie formularza zgłoszeniowego (czy innego dokumentu,  
na podstawie którego Twój pomysł będzie oceniany i zostanie podjęta decyzja  
o przyjęciu do projektu, w którym potem będziesz mógł otrzymać dotacje na 
założenie spółdzielni),

• około 3-6 tygodni – rekrutacja, która najczęściej wiąże się z:
– ogłoszeniem (z wyprzedzeniem) naboru pomysłów,
– oceną tych pomysłów,
– rozmowami z potencjalnymi uczestnikami projektu,

• około 4-12 tygodni – wsparcie doradczo-szkoleniowe; moim zdaniem powinno 
to być minimum szkolenie ze spółdzielczości socjalnej (co to jest spółdzielnia 
socjalna, jak podejmowane są decyzje, co to jest statut, jaka jest odpowiedzial-
ność członków spółdzielni, a jaka członków zarządu), z biznes planu (jak ma 
działać Twoja firma, na czym będziecie zarabiać) oraz ze współpracy w grupie; 

8 Istnieją pewne możliwości, by ten proces skrócić (np. realizacja części wsparcia po zarejestrowaniu 
spółdzielni socjalnej w KRS), ale nie zawsze jest to łatwe, albo nawet możliwe do wdrożenia ze wzglę-
du na istniejące uwarunkowania np. realizacji projektu.

3. co Warto WiedzieĆ przed załoŻenieM Spółdzielni Socjalnej?
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wsparcie doradcze powinno się zakończyć przygotowaniem biznes planu oraz 
dokumentów do założenia spółdzielni socjalnej (w tym statutu),

• około 4-10 tygodni po złożeniu dokumentów w Krajowym Rejestrze Sądowym 
– rejestracja w sądzie (czas ten może ulec wydłużeniu w razie błędów lub bra-
ków w złożonych dokumentach),

• ocena wniosku o wsparcie finansowe wraz z biznes planem – po zarejestrowa-
niu spółdzielni (oczywiście wcześniej trzeba ten biznes plan przygotować),

• podpisanie umowy – po pozytywnej ocenie m.in. biznes planu i przedłożeniu 
kompletu załączników do umowy (najczęściej są to zaświadczenia o niezale-
ganiu w podatkach lub wobec ZUS); oczywiście w tym momencie spółdzielnia 
musi być już zarejestrowana,

• ok. 1-4 tygodni – wydatkowanie wsparcia finansowego, niezbędne do rozpo-
częcia działalności i zatrudnienia.

Niezależnie od wstępnych założeń, praktyka pokazuje jednak, że często ten proces 
trwa dłużej, niż wstępnie zakładano. Może to wynikać, np. z procedur rozliczania i wydat-
kowania środków unijnych (przykład: projektodawca właśnie złożył wniosek o płatność  
i czeka na środki od instytucji pośredniczącej – znaczy to tyle, że podmiot, który ma Ci dać 
dotację nie ma środków finansowych i będziesz musiał czekać aż je dostanie9), ale cza-
sem źródłem opóźnień będzie wydatkowanie dotacji przez spółdzielnię, np. planowałeś 
remont (w dużej mierze własnymi siłami) w ciągu miesiąca, a okazało się, że potrzebna 
jest fachowa pomoc i trwa to znacznie dłużej.

Dodatkowo zauważ, że poczyniliśmy tutaj optymistyczne założenie, że w momen-
cie podjęcia decyzji o założeniu spółdzielni lub tuż po niej jest akurat ogłoszony nabór 
pomysłów na miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Nie zawsze jest tak ko-
lorowo. 

3. Kwestia zwrotu dotacji

Z tym związane są dwie ważne informacje. 

Po pierwsze spółdzielnia ma prowadzić działalność (czyli sprzedawać produkty/usłu-
gi) przez okres minimum 12–18 miesięcy, a Ty – jako członek założyciel – musisz w spół-
dzielni przez ten okres pracować o ile oczywiście jesteś osobwą, dla stworzenia stanowiska 
pracy której wzięto dotację – więcej o tym w rozdziale 14.7. W przypadku spółdzielni so-
cjalnej osób prawnych, musisz zapewnić przez ten czas trwałość stanowisk pracy, na które 
spółdzielnia socjalna otrzymała wsparcie.
9 Tylko nieliczni projektodawcy są w stanie wyłożyć z własnych środków np. 100 tys. zł i czekać na zwrot 

ze strony instytucji pośredniczącej.



49

Dobra wiadomość jest taka, że w przypadku środków unijnych dopuszczona jest moż-
liwość rozwiązania stosunku pracy, ale wyłącznie z przyczyn leżących po stronie pracownika. 
W takiej sytuacji obowiązkiem spółdzielni jest znalezienie na miejsce osoby, która odcho-
dzi kolejnej osoby, która spełnia wszystkie wymogi dotacyjne. Wytyczne10 wprowadzają też 
wymóg utrzymania trwałości miejsc pracy przez minimum 12 miesięcy, przy czym stanowi-
ska pracy mają być utrzymane 6 miesięcy po zakończeniu wsparcia pomostowego. Ozna-
cza to, że jeśli spółdzielnia będzie korzystać ze wsparcia pomostowego przez 12 miesięcy, 
miejsca pracy muszą być utrzymane łącznie przez 18 miesięcy. Wytyczne w takim brzmieniu 
nie są jednak automatycznie stosowane do wszystkich projektów, więc warto dowiedzieć 
się szczegółów w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej, który będzie udzielał dotacji.

Poza tym, należy pamiętać, że warunki i szczegóły zwrotu dotacji będzie precy-
zować umowa między spółdzielnią a projektodawcą, który udziela dotacji. Jest to więc 
podstawowy dokument, który powinieneś przeanalizować. 

Po drugie, na etapie ubiegania się o wsparcie finansowe pojawia się konieczność 
zabezpieczenia zwrotu tych środków. Często wystarcza sam weksel (podpisany przez spół-
dzielnię i poręczony przez członków zarządu spółdzielni, ewentualnie członków spółdzielni).

4. Kwestia odpowiedzialności

Pomijając kwestie odpowiedzialności, wynikającej z wzięcia dotacji, odpowiedzialność 
członków spółdzielni będzie ograniczona do wysokości wniesionych udziałów. Patrząc na to 
szerzej, możemy mieć do czynienia z różnymi poziomami odpowiedzialności w spółdzielni so-
cjalnej, zależnie od tego, jaką rolę pełnimy. Więcej o tym przeczytasz w kolejnym podrozdziale. 

5. Kwestia zespołu

Spółdzielnia socjalna to nie indywidualna działalność gospodarcza, więc nie je-
steś tutaj w pełni niezależny. Musisz współpracować i porozumieć się z innymi członkami 
spółdzielni. Od tego też będzie zależał Twój sukces. Co więcej, nie realizujesz własnego 
pomysłu na biznes, tylko wspólną wizję firmy. Warto o tym pamiętać.

6. Wsparcie

Podkreślić należy plusy zakładania spółdzielni w ramach projektu unijnego. Przede 

10 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa  
z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020, Minister Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, wersja obowiązująca od 
9 stycznia 2018 r., str. 46. 

3. co Warto WiedzieĆ przed załoŻenieM Spółdzielni Socjalnej?
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wszystkim możesz liczyć na wsparcie finansowe (dotacja na zakupy sprzętu niezbędne-
go do rozpoczęcia działalności), wsparcie pomostowe (comiesięczna dopłata do kosztów 
stałych spółdzielni np. czynszu, opłaty za księgowość czy składek ZUS od pracowników) 
i fachowe wsparcie doradczo-szkoleniowe (zwłaszcza jeśli trafisz na doświadczonego 
projektodawcę i doświadczony zespół).

3.4  czYM rYzYKUjĘ? czYli róŻne pozioMY odpoWiedzialności oSób 
zaangaŻoWanYcH W SpółdzielniĘ SocjalnĄ

Przyjrzymy się teraz różnym poziomom ryzyka i odpowiedzialności, z którymi mo-
żemy mieć do czynienia w spółdzielni socjalnej. Uszeregowałem je w kolejności od naj-
większego bezpieczeństwa do największego ryzyka i odpowiedzialności.

Poziom 1. Jestem pracownikiem w spółdzielni socjalnej

Sytuacja najprostsza i rodząca najmniejsze ryzyko. W zasadzie bycie pracownikiem 
w spółdzielni socjalnej nie różni się prawie wcale od bycia pracownikiem w jakiejkolwiek 
innej firmie. Mamy te same prawa i obowiązki. Ze względu na ideę spółdzielczości so-
cjalnej możemy oczekiwać ludzkiego traktowania i wsparcia w różnych sytuacjach, np. 
ze względu na niepełnosprawność. Jest to jednak raczej miękki element i niewynikający 
wprost z przepisów prawa. Z drugiej strony ktoś mógłby powiedzieć, że można tego ocze-
kiwać również w każdej innej firmie i ja bym się z tym zgodził.

Czym ryzykuje pracownik? Jeśli wykonuje swoją pracę w sposób należyty, to w za-
sadzie niczym. Są natomiast sytuacje, w których pracownik może zostać pociągnięty do 
odpowiedzialności. Podstawowe rodzaje odpowiedzialności pracownika to:

• odpowiedzialność porządkowa, która dotyczy naruszenia obowiązków zwią-
zanych z przestrzeganiem porządku i organizacji pracy czy zasad BHP (art. 
108–113 k.p.); kary porządkowe to upomnienie, nagana, kara pieniężna (mak-
symalna wysokość kary za jedno naruszenie obowiązków to jednodniowe wy-
nagrodzenie pracownika),

• odpowiedzialność materialna, gdy pracownik na skutek niewykonania lub nie-
należytego wykonania obowiązków pracowniczych, ze swej winy, wyrządził 
pracodawcy szkodę (art. 114–127 k.p.), może to być:

– odpowiedzialność na zasadach ogólnych – wynika ona wprost z przepisów pra-
wa i ponosi ją każdy pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego 
wykonania wyrządzi pracodawcy szkodę (z winy nieumyślnej lub umyślnej),

– odpowiedzialność za mienie powierzone z obowiązkiem zwrotu lub wyli-
czenia (warunkiem jest prawidłowe powierzenie mienia),
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• odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej (w pierwszej kolejności 
odpowiedzialność ponosi pracodawca, ale – w razie zaistnienia takiej sytuacji i ko-
nieczności naprawienia szkody – może on zażądać rekompensaty od pracownika).

Poziom 2. Jestem członkiem w spółdzielni socjalnej

Jeśli członek spółdzielni (osoba fizyczna) jest jednocześnie pracownikiem, to oczy-
wiście ponosi odpowiedzialność zgodnie z zasadami przewidzianymi powyżej. Ale nie 
tylko…

Dwa podstawowe obowiązki członka to wniesienie wpisowego i udziałów. O ich 
wysokości decydują założyciele tworząc statut. Wpisowe jest niezwrotne, więc w zasadzie 
każdy członek inwestuje je na „dzień dobry”.

Z udziałami sprawa wygląda nieco inaczej. Każdy członek wnosi minimum jeden 
udział. Jest to tzw. udział obowiązkowy (statut może przewidywać, że każdy członek wnosi 
3 udziały i wówczas mamy 3 obowiązkowe udziały). Udział ten podlega zwrotowi dopiero 
w momencie, gdy zostanie zatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok, w którym ustało 
członkostwo i to pod warunkiem, że udziały nie zostały przeznaczone na pokrycie strat 
spółdzielni. Więcej nt. udziałów i zasad ich zwrotu przeczytasz w rozdziale 7.4.

Warto też pamiętać, że członek spółdzielni ma również inne obowiązki, jak np. 
dbanie o dobro i rozwój spółdzielni. Ewentualna odpowiedzialność może wynikać rów-
nież z niewykonywania tychże obowiązków.

Pomijam przy tym wszystkim odpowiedzialność założycieli spółdzielni na etapie 
przed jej zarejestrowaniem (tutaj faktycznie jest ona większa, patrz ramka poniej). 

Art. 11 § 2 prawa spółdzielczego: Za czynności dokonane w interesie spółdzielni przed za-
rejestrowaniem osoby działające do chwili zarejestrowania spółdzielni odpowiadają wobec 
osób trzecich solidarnie. Za zobowiązania wynikające z tych czynności spółdzielnia odpowia-
da po jej zarejestrowaniu tak jak za zaciągnięte przez siebie. Jednakże osoby działające przed 
zarejestrowaniem spółdzielni odpowiadają wobec niej według przepisów prawa cywilnego.

Poziom 3. Jestem członkiem zarządu w spółdzielni

W przypadku członków zarządu odpowiedzialność kształtuje się nieco inaczej, 
choć mogą być zarówno pracownikiem, jak i członkiem i wówczas będą ponosić również 
tę odpowiedzialność wymienioną wyżej.

3. co Warto WiedzieĆ przed załoŻenieM Spółdzielni Socjalnej?
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Typowa dla członków zarządu jest odpowiedzialność:
• cywilna,
• karna,
• za zobowiązania (dot. tylko zobowiązań publiczno-prawnych i to wyłącznie 

w pewnych warunkach),
• taka sama, jak dla członków zarządu osób prawnych – przedsiębiorców np. wynika-

jąca z ustawy o rachunkowości (składanie sprawozdań), kodeksu karno-skarbowe-
go (w skrócie: za płatności podatków) czy kodeksu pracy (więcej o różnych rodza-
jach odpowiedzialności członków zarządu przeczytasz w dalszej części poradnika).

Poziom 4. Poręczyłem dotację / kredyt / pożyczkę w spółdzielni socjalnej

Ostatni poziom odpowiedzialności jest dosyć specyficzny. Mówimy tutaj o sytu-
acji, w której spółdzielnia podpisuje umowę o dotację, ew. umowę o pożyczkę, a Ty jesteś 
poręczycielem jak osoba fizyczna. Zadeklarowałeś więc, że jeśli spółdzielnia nie będzie 
realizować swoich zobowiązań (np. nie spłaci pożyczki i nie będzie miała majątku umoż-
liwiającego tę spłatę), to Ty będziesz odpowiedzialny za uregulowanie tego zobowiąza-
nia. W takiej sytuacji ryzykujesz oczywiście całym swoim majątkiem.

Tutaj Twoja odpowiedzialność jest największa. Dla pocieszenia dodam, że powyż-
sze zdarza się bardzo rzadko, ale jest to ryzyko, które należałoby brać pod uwagę.

3.5 NajczĘściej WYStĘpUjĄce błĘdY i probleMY  
 Spółdzielni SocjalnYcH

Zdaję sobie sprawę, że pisząc o błędach spółdzielni socjalnych, piszę również 
o błędach osób, które z różnych powodów wypadły z rynku pracy, zwykle nigdy nie pro-
wadziły działalności gospodarczej. Z drugiej strony musimy pamiętać, że spółdzielcy stoją 
przed zadaniem niezwykle trudnym – przed prowadzeniem wspólnej firmy. Kiedyś sły-
szałem opinię, że spółdzielnia socjalna to przedszkole przedsiębiorczości. Nie zgadzam 
się z tym. Moim zdaniem, jest to co najmniej szkoła średnia.

Przejdźmy do błędów. Skupię się na 7 podstawowych. Niech ta lista będzie  
dla Ciebie, swego rodzaju przestrogą. 

1. Brak pomysłu na biznes

Zacznę od grzechu pierworodnego. Część spółdzielni socjalnych powstawała tak 
naprawdę bez pomysłu na biznes, czyli bez pomysłu na zarabianie pieniędzy. Jest z tym 
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już nieco lepiej, bo system dotacyjny wymusza przynajmniej minimalną refleksję nad 
własnym pomysłem. Dużo zależy jednak od konkretnego projektu i od tego czy grupa 
inicjatywna w ogóle z kimś konkuruje o przyjęcie do projektu czy o dotację.

Druga sprawa, że coraz częściej spółdzielnie zakładane są jako forma rozwoju dzia-
łalności organizacji pozarządowej, czy nawet tradycyjnego biznesu. Oznacza to, że grupa 
bez sprecyzowanego pomysłu ma coraz większy problem z otrzymaniem dotacji. I dobrze.

Nie chodzi o to, by zostawić takich ludzi bez wsparcia. Trzeba to wsparcie dostosować 
do etapu, na którym znajduje się dana grupa i jej pomysł. Więc tutaj przyda się pomoc w wy-
krystalizowaniu i urealnieniu koncepcji biznesowej. W zależności od grupy, pomysłu i tempa 
pracy potrzeba na to kilka tygodni lub nawet kilka miesięcy. Zwykle dopiero po tym etapie, 
tego rodzaju grupa będzie gotowa do wnioskowania o przyjęcie do projektu z dotacjami. 
Wydłuża to cały proces, ale znacznie zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu i minimalizuje 
sytuację, w której trzeba będzie założyć spółdzielnię z nieprzygotowaną do tego grupą.

„(...) Po czwarte, chyba najważniejsze – fundamenty, na których chcecie oprzeć działalność 
gospodarczą waszej spółdzielni. Pomysł na nasz biznes rodził się w mojej głowie przez ponad 
sześć lat. I po tych sześciu ciężkich latach prób i błędów, różnego rodzaju doświadczeń i prze-
żyć działalność naszej spółdzielni oparliśmy na bardzo mocnych fundamentach.(…)”

Wojciech Dec, Spółdzielnia Socjalna Siedlisko
Źródło: www.wzbik.pl/siedlisko2

2. Niewykorzystywanie profesjonalnych narzędzi biznesowych

Mam tu na myśli, np. prowadzenie budżetu firmy, copywriting czy reklamę  
w Internecie. Zdaje sobie sprawę, że niejako wynika to często ze specyfiki grupy, która 
zakłada spółdzielnię socjalną. Musimy jednak pamiętać, że spółdzielnie zwykle konkurują 
z tradycyjnym biznesem. Nieznajomość narzędzi na pewno nam nie pomoże.

3. Brak podejścia długofalowego i strategicznego

Rzadko spotykam się ze spółdzielniami, które planują biznes długofalowo i sta-
rają się budować system, który będzie działał lub przynajmniej może działać przez kilka 
lat (nawet, gdy np. kluczowa osoba się rozchoruje). Oczywiście nie jest to takie proste  
i wymaga budowy szeregu standardów, procedur i instrukcji.

4. Brak aktywności. Czekanie na klientów

Wygląda to mniej więcej tak: zakładamy spółdzielnię, robimy stronę interneto-

3. co Warto WiedzieĆ przed załoŻenieM Spółdzielni Socjalnej?
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wą, może ulotki i czekamy…. czekamy… czekamy. Na co? Na klientów. Tylko, że jeśli nie 
wykażemy minimum aktywności w tym, by tego klienta przyciągnąć (mam przy tym  
na myśli również szukanie klienta w terenie i standardowe rozmowy handlowe, obec-
ność tam, gdzie klient poszukuje usług z naszej branży…) mamy małe szanse, że w ogóle  
o nas usłyszy.

5. Roszczeniowość, bierność i szukanie winnych na zewnątrz

Poniekąd jest to wina systemu, w którym (jeśli uda się dostać, np. do projektu unij-
nego) wiele otrzymuje się za darmo. Poniekąd wynika to pewnie z wewnętrznych postaw. 
Chodzi o sytuację, w której spółdzielcy uważają, że wsparcie im się należy, najlepiej bez 
zaangażowania i wysiłku, wyłącznie z powodu, że są spółdzielnią socjalną. Pojawiają się 
więc duże oczekiwania bez pomysłu jak przekonać innych do współpracy z konkretną 
spółdzielnią, bez refleksji dlaczego innym instytucjom/podmiotom/organizacjom miało-
by zależeć na wspieraniu spółdzielni.

Moim zdaniem to właśnie spółdzielnia, a w szczególności jej zarząd, ponosi od-
powiedzialność za pokazanie korzyści i argumentów uzasadniających potrzebę wsparcia. 
Musimy więc przyjąć punkt widzenia podmiotu, który miałby nam pomóc i zastanowić się, 
jaki może mieć w tym interes.

Przykładowo jedna ze spółdzielni, z którą kiedyś pracowałem, otrzymała jako part-
ner środki na realizację dwóch projektów – jeden związany z integracją osób starszych  
i organizacją spotkań z historią miasta, drugi na promocję rozwiązań ekonomii społecz-
nej wśród młodzieży z problemami. Można do tego dodać inne działania na rzecz oto-
czenia oraz oczywiście aktywizację zawodową osób bezrobotnych czy niepełnospraw-
nych (w tym dalsze plany w tym zakresie). Aż się prosi, by w piśmie o zabezpieczenie 
środków na refundację ZUS przytoczyć wszystkie powyższe sprawy i ukazać szerszy 
kontekst działania spółdzielni, pokazując, że warto tę konkretną spółdzielnię wspie-
rać ze środków publicznych. Czy to załatwi sprawę? Nie wiem, ale na pewno znacznie 
zwiększy szanse na otrzymanie refundacji. Podobnie warto poszukać sprzymierzeńców, 
wykorzystując posiadane już kontakty i sieć znajomości. Trzeba trochę pomyśleć i wy-
kazać się inicjatywą.

6. Trudności w komunikacji, organizacji…

W praktyce często ta sprawa okazuje się najbardziej palącym problemem, de-
terminującym i potęgującym wszystkie pozostałe błędy. Brak spotkań lub ciągłe kłótnie 
na spotkaniach (nie mam na myśli konstruktywnego konfliktu, który zmierza do wyboru 
najlepszego rozwiązania, ale kłótnie, z których nic nie wynika), brak przepływu informacji.
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W tym obszarze najczęściej występują:
1. trudności we współpracy w grupie:

a) brak umiejętności komunikacji i wypracowywania wspólnych rozwiązań,
b) brak jasno zdefiniowanych zakresów obowiązków i odpowiedzialności po-

szczególnych osób (czyli wszyscy robią wszystko i za wszystko odpowiadają,  
co w dłuższej perspektywie prowadzi do chaosu i konfliktów),

c) brak jasno zdefiniowanych zasad wynagradzania, w tym możliwości zwięk-
szenia i zmniejszenia wynagrodzenia, co w dłuższej perspektywie prowa-
dzi zwykle do kolejnych nieporozumień i niesnasek,

2. niezrozumienie istoty statusu członka spółdzielni: członkowie spółdzielni są 
swego rodzaju współwłaścicielami firmy i jednocześnie jej pracownikami;  
te dwie relacje występują tutaj jednocześnie; tymczasem często zdarzają się 
sytuacje skrajne np.:

a) skoro jestem członkiem, to należy mi się 2 tys. zł i nic mnie nie obchodzi11,
b) jestem tylko pracownikiem i zajmuję się pracą – nie obchodzi mnie jak 

działa spółdzielnia jako firma i czy będą klienci; brakuje więc świadomości, 
że na własne wynagrodzenie musimy najpierw zapracować,

3. niezrozumienie roli zarządu, najczęściej występują sytuacje skrajne:
a) zarząd papierowy – wszyscy członkowie spółdzielni chcą podejmować 

wszystkie decyzje, zarząd jest papierowy i tylko podpisuje się pod doku-
mentami; skutkiem tego jest często rozmycie odpowiedzialności i trud-
ność w egzekwowaniu obowiązków i zadań12,

b) zarząd jako „pan i władca” – ta sytuacja połączona jest najczęściej z człon-
kami, którzy występują tylko w roli pracowników; zarząd bierze na siebie 
całość odpowiedzialności za wszystkie decyzje, nawet te, które są w gestii 
walnego zgromadzenia. 

7. Inne błędy:
• niewystarczające kwalifikacje zawodowe i brak znajomości branży, co automa-

tycznie przekłada się zwykle na niską jakość obsługi i generalnie usług,
• brak lub niskie zaangażowanie w pracę,
• nieznajomość uwarunkowań formalno-prawnych prowadzenia spółdzielni so-

cjalnej,
• traktowanie własności spółdzielni, jako majątku prywatnego.

11 Faktycznie znam taki przykład. Nie wiem skąd się to bierze, ale trzeba było wytłumaczyć lub usunąć 
takiego członka ze spółdzielni. Pierwsze rozwiązanie nie zadziałało i w tym konkretnym przypadku 
trzeba było zastosować rozwiązanie nr 2.

12 Taka sytuacja jest też niekorzystna przede wszystkim dla zarządu, który ponosi większą odpowiedzial-
ność niż członkowie spółdzielni (więcej o odpowiedzialności zarządu przeczytasz w podrozdziale 11.4), 
za czym nie idzie większy wpływ na kluczowe decyzje.

3. co Warto WiedzieĆ przed załoŻenieM Spółdzielni Socjalnej?
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Splot powyższych czynników oraz różne sytuacje osobiste członków (np. człon-
kowie wyjechali do pracy za granicę, co utrudnia zwołanie walnego zgromadzenia  
i postawienie spółdzielni w stan likwidacji) sprawiają, że część spółdzielni (mimo za-
rejestrowania w KRS) nie prowadzi działalności gospodarczej lub wręcz istnieje tylko 
na papierze. Jest to sytuacja patologiczna i powinno się dążyć do faktycznej likwidacji 
spółdzielni (co jednak wcale nie jest takie proste i szybkie). 

W tym kontekście warto wspomnieć zmianach sprzed kilku lat w ustawie o Kra-
jowym Rejestrze Sądowym. Pojawiła się bowiem możliwość wszczęcia z urzędu przez 
sąd rejestrowy postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do KRS bez przepro-
wadzania postępowania likwidacyjnego. Zgodnie z art. 25a. ust. 1 ustawy o Krajowym 
Rejestrze Sądowym, sąd rejestrowy wszczyna z urzędu postępowanie o rozwiązanie 
podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, 
w przypadku gdy m.in.:

• mimo wezwania sądu rejestrowego nie złożono rocznych sprawozdań finanso-
wych za 2 kolejne lata obrotowe,

• pomimo dwukrotnego wezwania sądu rejestrowego nie wykonano innych obo-
wiązków rejestrowych (np. nie zgłoszono aktualnego składu zarządu, nie poda-
no aktualnego adresu siedziby).

W wyniku takiego postępowania, sąd rejestrowy może z urzędu rozwiązać i wy-
kreślić dany podmiot z rejestru. Mienie podmiotów wykreślonych z rejestru zostanie 
przejęte nieodpłatnie z mocy prawa przez Skarb Państwa, który ponosić będzie ogra-
niczoną odpowiedzialność za zobowiązania tych podmiotów względem ich wierzycieli. 
W praktyce jednak nie słyszałem, by jakaś spółdzielnia socjalna była wykreślona w tym 
trybie.

3.6 TrzY SYMptoMY przYSzłYcH probleMóW Spółdzielni Socjalnej

Najczęściej pierwsze symptomy przyszłych problemów pojawiają się wcześnie, już 
na etapie zakładania spółdzielni socjalnej. Co może świadczyć o przyszłych trudnościach? 
Skąd powinniśmy wiedzieć, że coś jest nie tak? Co będzie takim znakiem ostrzegawczym? 
Myślę, że będą to co najmniej trzy sprawy:

1. Brak zaangażowania

Pierwsza sprawa jest dosyć prosta. Jeśli trzeba kogoś przekonywać do założenia 
spółdzielni lub dana osoba niby chce pracować w spółdzielni, ale nie wykazuje więk-
szego zainteresowania tym, co się dzieje, to nie wróży to zbyt dobrze. Z reguły przekłada 
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się to na niskie zaangażowanie w spółdzielnię, przy jednoczesnej chęci comiesięcznego 
otrzymywania wynagrodzenia. 

2. Niedostateczne umiejętności zawodowe i brak możliwości ich podniesienia  
do wymaganego poziomu

Jest to druga, ale bardzo ważna sprawa. Najpierw musimy wiedzieć, co spółdzielnia 
konkretnie ma robić, czyli na czym zarabiać. Umiejętności zawodowe członków i pracow-
ników będą zwykle wyznaczać możliwy zakres usług spółdzielni. Od tych umiejętności 
zależy jakość działań spółdzielni, a tym samym jej ostateczna ocena przez klientów.

Przede wszystkim, warto przyjrzeć się tym umiejętnościom już na etapie szkoleń 
przed założeniem spółdzielni (np. jeśli spółdzielnia ma robić pierogi, w ramach szkoleń 
zawodowych należy sprawdzić jak idzie to przyszłym członkom spółdzielni13 i ewentual-
nie podnieść kwalifikacje w tym zakresie).

A co z ludźmi, których kwalifikacje nie są zgodne z planowanym profilem dzia-
łalności gospodarczej lub się w tej działalności nie widzą? No cóż, nie każdy musi być 
członkiem spółdzielni… Czasem można ich „wpasować” w spółdzielnię (po przekwalifi-
kowaniu lub dobraniu odpowiedniego stanowiska pracy), ale z dużą ostrożnością i nie 
na siłę. Warto pomagać, ale w sposób przemyślany i z dbałością również o dobro całej 
spółdzielni jako firmy. 

Musimy też pamiętać, że założenie spółdzielni, która „może robić wszystko,  
za co zapłaci klient” na pewno nie rokuje jej powodzenia. 

3. Brak konstruktywnego konfliktu

Zaznaczam, że nie chodzi tutaj o konflikt, w którym jedna strona pragnie pokazać 
wyższość nad drugą i robi wszystko, by okazało się, że to ona ma rację. Mowa o konflikcie, 
rozumianym jako konstruktywna różnica zdań, dotycząca ważnych zagadnień i wyboru 
najlepszego rozwiązania.

Różnice zdań między ludźmi będą zawsze, a jeśli dotyczą spraw fundamental-
nych dla spółdzielni i są poparte przemyślanymi argumentami, to nawet dobrze, że się 
pojawiają. Przy wzajemnym zaufaniu i dobrej woli można dzięki temu wypracować naj-
lepsze rozwiązania. Tym samym objawem, że w zespole nie dzieje się dobrze, będzie brak 
tak rozumianych konfliktów i różnicy zdań. Tak! Brak konfliktów może świadczyć o tym,  
13 Wiele razy doświadczyłem tego, że deklarowane kwalifikacje zawodowe a faktyczne umiejętności,  

to dwie różne rzeczy. Warto więc sprawdzić się w boju jeszcze przed założeniem spółdzielni socjalnej.
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że członkowie boją się różnicy zdań i wolą płynąć z prądem, ukrywając często swoje 
zdanie i emocje.

Pracowałem kiedyś z taką grupą. Niby na pierwszy rzut oka wszystko funkcjono-
wało prawidłowo. Pomysł całkiem niezły. Zespół – wydawało się – płynnie współpraco-
wał, ale była to tylko pozorna zgoda, podszyta lękiem przed konfliktem. Przy pierwszym 
poważniejszym problemie okazało się, że nie potrafią wspólnie rozwiązywać tego rodza-
ju sporów. Utworzyły się grupy. Każda z nich miała własny pomysł na wyjście z sytuacji. 
Jednak żadna nie była na tyle silna i autonomiczna, by przedstawić swój pomysł i obronić 
go przed całą grupą. Finalnie spółdzielnia nie rozpoczęła działalności, mimo że formalnie 
została zarejestrowana.

Warto zwrócić uwagę jak to wygląda – czy ludzie ufają sobie na tyle, że nie boją 
się konstruktywnej wymiany zdań.

3.7 SpraWdŹ SiĘ! teSt praWda/FałSz

3.7.1 PYtania

W tabeli znajdują się zdania dotyczące rozdziału, który właśnie skończyłeś. Zasta-
nów się czy są one prawdziwe czy fałszywe, zaznacz swoją odpowiedź i sprawdź czy jest 
ona prawidłowa.

Lp. Prawdziwe czy fałszywe? Twoja odpowiedź 

1.
Wynagrodzenie w spółdzielni socjalnej w kwocie minimal-
nej jest gwarantowane przez państwo na podstawie usta-
wy o pomocy społecznej.

Prawda/Fałsz

2.
Spółdzielnie socjalne mogą skorzystać z wielu preferencji, 
z których większość jest gwarantowana.

Prawda/Fałsz

3.
Najważniejsze dla sprawnego funkcjonowania spółdzielni 
jest porozumienie członków. Jeśli pojawią się kłótnie nie 
ma sensu dalej angażować się w spółdzielnię.

Prawda/Fałsz

4.
Jeśli działalność gospodarcza spółdzielni nie wypali, może 
się ona skupić na działaniach samopomocowych dla swoich 
członków w ramach reintegracji społecznej i zawodowej.

Prawda/Fałsz
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5.
Najważniejsze w tworzeniu spółdzielni jest zapewnienie 
dotacji i wsparcia z zewnątrz.

Prawda/Fałsz

6.
W spółdzielnia socjalnej najbardziej ryzykują osoby, które 
poręczają własnym majątkiem dotację czy pożyczkę spół-
dzielni.

Prawda/Fałsz

7.

Założenie spółdzielni socjalnej z udziałem środków unij-
nych trwa kilka miesięcy. Czasami od podjęcia decyzji dot. 
zgłoszenia pomysłu do rozpoczęcia pracy może minąć na-
wet 9 miesięcy.

Prawda/Fałsz

3.7.2 ODPOWIEDZI

Lp. Odpowiedzi z krótkim uzasadnieniem

1.
FAŁSZ. Nie ma takich regulacji. Na wynagrodzenie pracowników spółdzielnia 
musi zarobić (jak każda inna firma).

2. FAŁSZ. Gwarancje są dwie, reszta ma charakter możliwości.

3.
FAŁSZ. Porozumienie jest bardzo ważne, ale konflikty będą zawsze. Najważ-
niejsze, by były one konstruktywne i coś z nich wynikało dla dobra spółdzielni.

4.
FAŁSZ. Spółdzielnia socjalna musi prowadzić działalność gospodarczą i za-
trudniać swoich członków.

5.
FAŁSZ. Najważniejsza jest odpowiednia grupa ludzi i pomysł na biznes. To jest 
fundament. 

6. PRAWDA.

7. PRAWDA.



Spółdzielczość Socjalna poradnik Skrajnie praktyczny

60



61

4. jaK przYgotoWaĆ SiĘ do załoŻenia Spółdzielni Socjalnej?

4. jaK przYgotoWaĆ SiĘ do załoŻenia 
Spółdzielni Socjalnej?

Rozdział ten dotyczy działań przygotowawczych do założenia spółdzielni socjalnej. 
Obejmuje on aspekty biznesowe i ludzkie, wynikające z tej tematyki, przy czym większość 
zagadnień będzie możliwa do wykorzystania również w trakcie prowadzenia i rozwoju spół-
dzielni socjalnej (zwłaszcza narzędzia biznesowe, które przywołuję, np. model biznesowy).

4.1 jaK podjĄĆ decYzjĘ, czYM bĘdzie zajMoWaĆ SiĘ Spółdzielnia?

Załóżmy, że zebrała się grupa osób, które chciałyby wspólnie założyć spółdzielnię 
socjalną. Czym powinna się zająć taka spółdzielnia? 

Punktem wyjścia do tego rodzaju decyzji z pewnością będzie dotychczasowe do-
świadczenie zawodowe, kwalifikacje i umiejętności członków spółdzielni. Jeśli w grupie 
jest przykładowo dwóch kucharzy – spółdzielnia może się zająć gastronomią czy cate-
ringiem. Chcę przy tym podkreślić: może nie znaczy, że musi. Póki co, nie wiemy jeszcze nic  
o specyfice lokalu, jego wystroju, szczegółach oferty kulinarnej czy czynnikach wyróżnia-
jących na tle konkurencji. Jest zasadnicza różnica czy nasz lokal ma być restauracją dla 
rodzin z dziećmi czy jadłodajnią, wydającą posiłki poniżej 8 zł za obiad. Nie zrozum mnie 
źle – na tym etapie nie ma dobrego i złego rozwiązania. Takie pomysły muszą być ocenione 
pod kątem wymagań rynku. Równie dobrze może się jednak okazać, że zamiast restau-
racji bardziej opłaca się uruchomić kursy kulinarne dla dzieci i rodziców czy skoncentro-
wać się na imprezach okolicznościowych. Chcę przez to powiedzieć, że warto wyjść poza 
stereotypowe myślenie: „mamy kucharza, otwieramy restauracje”. Warto spojrzeć na nasz 
pomysł w szerszym kontekście. Nie tylko tego, co możemy dostarczyć na rynek, ale i tego, 
co już na tym rynku jest i tego, co faktycznie chce klient i jest gotów za to zapłacić.  

W gastronomii kluczowy jest sam lokal i jego umiejscowienie. W każdej działalno-
ści ważne jest, by pomysł był możliwy do realizacji w grupie potencjalnych spółdzielców. 
Należy przy tym uwzględnić istniejące myśliwości podnoszenia kwalifikacji czy też ich 
zmiany, w szczególności w ramach projektów unijnych. Przynajmniej część projektów, 
związanych z tworzeniem spółdzielni socjalnych, będzie oferowało również możliwość 
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udziału w szkoleniach zawodowych. Warto wykorzystać te możliwości. Może się wówczas 
okazać, że spółdzielnia będzie w stanie dostarczyć na rynek bardziej specjalistyczne usłu-
gi niż wcześniej zakładano lub też będzie w stanie rozszerzyć zakres swojego działania. 

Zastanawiając się nad przedmiotem działania, powinniśmy także wziąć pod uwagę 
zainteresowania członków, ich postawy, motywacje. W niektórych przypadkach pozwoli 
to na budowę ciekawych wyróżników naszej oferty (np. jeśli ktoś pasjonuje się żeglar-
stwem, jakieś elementy tej pasji mogą znaleźć odzwierciedlenie w wystroju lokalu czy  
w jego klimacie). 

Czy to wystarczy? NIE. Jest to tylko punkt wyjścia. Co najmniej równie ważne, a może 
nawet ważniejsze są potrzeby rynku, czyli właśnie to, co chcą kupić Twoi klienci. Możemy 
założyć spółdzielnie, w której będą pracować sami specjaliści w danej dziedzinie, a okaże 
się, że nie ma nabywców na usługi takiej firmy. Przykładowo: dwaj kucharze, razem z trzema 
przeszkolonymi osobami bezrobotnymi postanowią otworzyć restaurację – czy jest to gwa-
rantem ich sukcesu? Z pewnością NIE. O sukcesie w biznesie ostatecznie decyduje klient 
i pytanie czy będzie chciał wydać swoje ciężko zarobione pieniądze na usługi konkret-
nej firmy. Dlatego też pomysł na działalność spółdzielni socjalnej powinien zawsze zostać 
poddany analizie pod kątem rynkowego uzasadnienia – eksperci mówią tutaj o badaniach 
rynku. Polegają one na poszukiwaniu odpowiedzi na 5 kluczowych pytań:

1. Jaki typ osób będzie najbardziej skłonny kupić produkt mojej firmy?
2. Czy ta grupa jest dostatecznie duża, żeby można było na tym zarobić?
3. Jak dotrzeć do potencjalnych klientów?
4. Czy na rynku działa już ktoś, kto zaspokaja ich potrzeby?
5. Czy spółdzielnia będzie w stanie zaspokoić te potrzeby w inny/lepszy sposób?

Warto odpowiedzieć sobie na powyższe pytania. Pozwoli to uniknąć sytuacji,  
w której założymy spółdzielnie i nie będziemy mieli realnego pomysłu na prowadze-
nie działalności gospodarczej. Ważne jest również to, że musimy znaleźć odpowiedź  
na wszystkie pytania. Nie wystarczy zidentyfikować klienta, którego potrzeby jesteśmy  

„Nie jest ważne, co chcesz i możesz sprzedać, lecz to, co chcą kupić Twoi klienci”
Peter Drucker

Badanie rynku to po prostu zadawanie pytań i gromadzenie ważnych informacji nt. rynku, 
Twojej konkurencji oraz potencjalnych klientów.
Badania rynku dają szansę na poznanie rynku, swoich klientów i ich potrzeb, dzięki nim bę-
dziesz na najlepszej drodze do tego, by spełnić ich oczekiwania.

D. Doman, D. Dennison, M. Doman, 
Badania marketingowe w małej firmie, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2009, s. 13.
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w stanie zaspokoić. Od razu pojawia się pytanie, ilu jest takich potencjalnych klientów  
i czy będziemy w stanie do nich dotrzeć. Dalsze pytania dotyczą tego, jakie alternatywy 
ma do dyspozycji klient (z czego klient wybiera, dążąc do zaspokojenia swoich potrzeb 
czy rozwiązania swoich problemów) i dlaczego ma wybrać naszą ofertę.

W jaki sposób można przeprowadzić badania rynku?

W kontekście badań rynku mówi się o dwóch źródłach informacji: pierwotnych  
i wtórnych. Źródła wtórne to wszelkie informacje, które zostały już przez kogoś przygo-
towane (np. publikacje, raporty branżowe, roczniki statystyczne). Lektura takich opra-
cowań może być źródłem ciekawych spostrzeżeń, np. jeśli nasza restauracja kieruje 
swoją ofertę do osób pracujących w wieku 25-35 lat, analiza źródeł wtórnych pozwo-
li określić, ile jest osób pracujących w tym wieku w naszym mieście. Załóżmy dalej,  
że chcemy skoncentrować się na osobach pracujących w wieku 25-35 lat, które posia-
dają rodziny, również w tym przypadku analiza źródeł wtórnych (np. przenosząc dane 
ogólnokrajowe na poziom naszego miasta) pozwoli określić liczbę takich osób. Dzięki 
temu – w pewnym uproszczeniu – będziemy znać liczbę naszych potencjalnych klien-
tów. Dodatkowo może się okazać, że w zeszłym roku powstał raport zawierający opis 
preferencji i upodobań naszych docelowych odbiorców. Będzie to dla nas istotne źró-
dło informacji i inspiracji.

Z kolei źródła pierwotne, to najczęściej ludzie, którzy mogą przekazać wiedzę albo 
opinię na jakiś temat. Nie trzeba od razu robić skomplikowanych ankiet, kwestionariuszy 
czy organizować wywiady grupowe. Na początek wystarczy porozmawiać z potencjalnymi 
klientami, postarać się zrozumieć ich problemy i potrzeby.

Przykładem źródeł pierwotnych mogą być:
• sprzedawcy oraz potencjalni klienci,
• rozmowy w trakcie przerwy na kawę,

4. jaK przYgotoWaĆ SiĘ do załoŻenia Spółdzielni Socjalnej?

„Proces odnoszenia sukcesu zaczyna się od dostrojenia do potencjalnych klientów. Zrozumie-
nie rynku i nabywców, zdobyte w trakcie szczegółowych rozmów to niewątpliwie najefektyw-
niejszy sposób odkrywania nierozwiązanych problemów, za rozwiązanie których ludzie chętnie 
zapłacą”.
Craig Stull, Phil Myers, David Meerman Scott, Czemu jeszcze na to nie wpadłeś? Idealne dostroje-
nie dla potrzeb klientów, MT Biznes Sp. z o.o. 2009.

Jeśli jakiś problem biznesowy/społeczny jest naprawdę ważny, to zapewne ktoś już 
gdzieś opublikował jakieś materiały na ten temat, trzeba tylko umieć je znaleźć i wykorzystać.
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• organizacje zrzeszające przedsiębiorców,
• promocje,
• dział obsługi klienta (skargi, pochwały, sugestie),
• księga gości na witrynach internetowych1.

Warto analizować odpowiedzi i informacje uzyskiwane ze źródeł pierwotnych. Je-
śli jakieś sugestie powtarzają się, może to być istotny sygnał, który warto wykorzystać  
w naszej spółdzielni. 

W tym kontekście ważna jest jeszcze jedna rzecz. Podejście, w którym prowa-
dzisz badania rynku i pytasz klienta o jego oczekiwania, potrzeby, motywacje i bolączki, 
a następnie przygotowujesz produkt i oferujesz go w sprzedaży, nie jest jedynym moż-
liwym rozwiązaniem. Prawdopodobnie, nie jest również najlepszym rozwiązaniem. Cie-
kawą alternatywą jest metoda Lean StartUp2, która zakłada budowanie oferty wspólnie  
z rynkiem i metodą kolejnych przybliżeń na podstawie informacji pozyskiwanych z rynku. 
Metoda ta opiera się na:

• zbudowaniu zainteresowania Twoją propozycją rozwiązania jakiegoś problemu 
lub zaspokojenia potrzeby, 

• zbudowaniu tzw. minimalnego satysfakcjonującego rozwiązania, tzn. produktu 
o najmniejszej niezbędnej funkcjonalności (określany skrótem MVP), który nie 
jest doskonały, ale działa3.

Ostatecznie Twój produkt będzie wynikiem testów MVP i informacji zwrotnych, ja-
kie uda Ci się pozyskać z rynku. Moim zdaniem ten temat jest ciekawy i niektóre elementy 
tej metody można wykorzystać również w zakładaniu spółdzielni socjalnej. Przykładowo 
Spółdzielnia Socjalna Fantasy Inn budowała zainteresowanie swoim pomysłem na kilka 
miesięcy przed faktycznym uruchomieniem lokalu (restauracja w klimacie fantasy w Ka-
towicach). Między innymi dzięki tym działaniom na otwarciu lokalu było kilkaset osób. 
To, co możesz i powinieneś zrobić, to poszukiwanie różnych możliwości przetestowania 
zainteresowania potencjalnych klientów, a najlepiej przetestowania sprzedaży. Nawet, 
jeśli miałoby mieć to prostą formę zamieszczenia kilku ogłoszeń w Internecie.

1 D. Doman, D. Dennison, M. Doman, Badania marketingowe w małej firmie, Wydawnictwo Helion, Gliwice 
2009, s. 74.

2 Ciekawą pozycją opisującą ten model jest książka A. Maurya, Metoda Running Lean, Iteracja od planu A 
do planu, który da Ci sukces, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013.

3 Załóżmy, że chcesz sprzedawać buty przez Internet, ale nie wiesz, czy ludzie będą chcieli zamawiać je bez 
przymiarki. W standardowym podejściu powinieneś najpierw dogadać się z dostawcami, potem zbudować 
porządny sklep z szeroką ofertą, zadbać o marketing i dopiero wtedy zacząć sprzedawać. Alternatywa jest 
taka: idziesz do sklepu w pobliżu, robisz zdjęcia butów i wrzucasz je do sieci w tej samej cenie. Dopiero, 
gdy zobaczysz, że ludzie chętnie je kupują, zaczynasz budować sklep. Nieprawdopodobne? No cóż, tak 
właśnie zaczynał Nick Swinmurn, założyciel Zappos.com. Przykład pochodzi z https://malawielkafirma.pl/
pomysl-na-biznes/ [dostęp: 7.02.2019]. Jeśli zainteresowała Cię ta metoda, zajrzyj tam koniecznie.

https://malawielkafirma.pl/
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Jeśli już odpowiedzieliśmy na pytania stawiane w analizie rynku i zgromadzi-
liśmy potrzebne informacje, warto zastanowić się nad przychodami i kosztami przy-
szłego przedsiębiorstwa, czyli musimy przygotować analizę finansową. W pewnym 
uproszczeniu polega to na tym, że budujemy dwa słupki. W jednym szacujemy koszty, 
zastanawiamy się, ile będziemy płacić czynszu, ile musimy mieć pieniędzy na księ-
gowość media i surowce, a ile na wynagrodzenia, by zapewnić całe etaty dla człon-
ków spółdzielni. Drugi słupek to szacowane przychody (więcej o szacowaniu sprzedaży 
przeczytasz w podrozdziale 4.9).

Wstępna analiza powinna oczywiście wykazać, że przyszła działalność pozwoli 
wygenerować przychody (wartość sprzedaży, czyli iloczyn ceny sprzedanych produktów 
i ich ilości) co najmniej równe kosztom działania spółdzielni (z uwzględnieniem pew-
nej rezerwy na nieprzewidziane wydatki). Nawet brak zysku pozwala bowiem (w pewnym 
stopniu) realizować spółdzielni socjalnej cel swojego istnienia – reintegrację zawo-
dową i społeczną swoich członków. W dłuższej perspektywie powinien jednak pojawić 
się w firmie zysk. Warunkuje on po prostu rozwój podmiotu – zarówno w aspekcie 
prowadzonej działalności gospodarczej – jak i realizacji celów statutowych spółdzielni.

Analiza finansowa powinna wynikać bezpośrednio z badań rynku i uwzględniać 
wnioski z niego płynące. Przykładowo, jeśli analiza rynku wykazała:

• konieczność poniesienia dużych nakładów na promocję (np. w postaci przekazy-
wania potencjalnym klientom próbek produktów, by mogli przekonać się o zale-
tach naszej oferty) – koszty te muszą być uwzględnione w analizie finansowej,

• konieczność zatrudnienia dodatkowej osoby do rozwożenia posiłków – koszty 
wynagrodzenia również powinniśmy uwzględnić w analizie finansowej,

„Myślę, że działać trzeba zacząć już ok. 6 miesięcy przed planowanym założeniem spółdzielni. 
Ja proponuję Internet, bo u nas to się bardzo fajnie sprawdza. Jest dużo darmowych portali 
ogłoszeniowych. Ogłaszajcie się ze swoimi usługami, produktami itp. (…). Jeśli trafi się klient, 
to zróbcie mu robotę (…), a przy okazji zróbcie dokumentację fotograficzną. A z takiej doku-
mentacji prosty filmik na youtubie (wpiszcie w wyszukiwarce youtuba Spółdzielnia Socjalna 
Siedlisko a wyświetlą wam się przykładowe filmiki). (…) Wiem, że to bardzo skomplikowane 
wykonać zlecenie, nie będąc jeszcze formalnie zarejestrowanym jako spółdzielnia. (…) Ciężko 
podpisać a potem rozliczyć sześć umów o dzieło – ale nie jest to niemożliwe. Najgorzej nie ro-
bić nic – bo wtedy pewnego dnia obudzicie się bez pracy, bez pieniędzy, może z długami, często 
skłóceni ze sobą, ze Spółdzielnią istniejącą tylko na papierze, którą ciężko rozwiązać. Po co, czy 
naprawdę macie na to siłę?”

Fragment wywiadu z Wojciechem Decem,  
prezesem Spółdzielni Socjalnej „Siedlisko” z Sokołowa Małopolskiego

Źródło: www.wzbik.pl/siedlisko2

4. jaK przYgotoWaĆ SiĘ do załoŻenia Spółdzielni Socjalnej?

http://www.wzbik.pl/siedlisko2
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• że liczba potencjalnych klientów na obszarze naszego działania to 100 osób,  
z czego 70 osób korzysta z oferty firm konkurencyjnych, to – posługując się 
pewnym uproszczeniem – w analizie finansowej musimy uwzględnić: po stro-
nie przychodów zakupy w naszej firmie np. przez 30 osób4, a po stronie kosz-
tów: nakłady na dotarcie do potencjalnych klientów oraz ewentualnie na prze-
konanie klientów firm konkurencyjnych do skorzystania z naszej oferty.

4.2 KiedY Warto zaKładaĆ SpółdzielniĘ? lUdzie

W rozdziale 3.1 pisałem już, że fundamentem spółdzielni socjalnej muszą być 
ludzie. Pytanie więc czym powinni się charakteryzować członkowie spółdzielni socjalnej?  

W sytuacji idealnej założyciele spółdzielni powinni przede wszystkim chcieć pro-
wadzić wspólną działalność gospodarczą, posiadać umiejętności zawodowe na pozio-
mie wystarczającym, by konkurować na rynku, umieć współpracować w grupie i mieć 
do siebie zaufanie. Do tego najlepiej by były to osoby, które mają doświadczenie wspól-
nej pracy, które coś już razem robiły, znają swoje kompetencje zawodowe i umieją ze 
sobą pracować oraz rozwiązywać problemy. W „normalnym” biznesie w coraz większym 
stopniu patrzy się nie tylko na umiejętności zawodowe, ale na umiejętność współpracy  
w grupie i inne cechy osobowościowe. Okazuje się bowiem, że braki w umiejętnościach 
zawodowych są łatwiejsze do zniwelowania niż tzw. „trudny charakter”, niechęć do nauki 
i brak umiejętności porozumienia się z członkami zespołu. Sądzę, że w spółdzielni socjal-
nej, która wymaga ciągłej współpracy nie tylko w sprawach bieżących, ale i wspólnego 
podejmowania decyzji w sprawach strategicznych (decyzje walnego zgromadzenia) czyn-
nik ten również powinien być w większym stopniu brany pod uwagę.

4 Tego rodzaju liczby pojawiające się w analizach, czy też już w biznes planie wymagają każdorazowo 
uzasadnienia. Pomocna może być tutaj tzw. metoda łańcucha wskaźników, która służy do szacowania 
potencjalnego popytu (więcej o tym przeczytasz w podrozdziale 4.7).

Równie dobrze takie analizy mogą  wykazać, że nie jest sensowne realizowanie danego po-
mysłu (bo nie będziemy mieć klientów lub spółdzielnia nie utrzyma się na rynku!) lub też 
wymaga on znacznej modyfikacji. Zdecydowanie lepiej dojść do takiego wniosku przed roz-
poczęciem działalności, a nie np. po roku działania spółdzielni. Zanim zaczniemy działalność 
wszelkie modyfikacje będą niedrogie i pozwolą nam zaoszczędzić sporo czasu. Właśnie na tym 
polega siła analizy rynku. 

Sprawdźcie swoje umiejętności zawodowe, zróbcie coś razem, by poznać swoje możliwości i ogra-
niczenia. Niejednokrotnie spotykałem się z sytuacją, że deklarowane umiejętności zawodowe 
znacznie odbiegały od praktycznych. Co więcej, takie deklaracje sprawiły, że nie zorganizowano 
dokształcania zawodowego. Sytuacja zemściła się po rozpoczęciu działalności przez spółdzielnię.
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Warto też pamiętać o bardzo dużej roli lidera czy zarządu, który weźmie na siebie 
większą odpowiedzialność i będzie ciągnął za sobą pozostałe osoby. Chodzi o lidera, 
który ma nie tylko czysto techniczne umiejętności np. organizacyjne czy zarządzania fi-
nansami. Chodzi o osobę z wizją, którą jest w stanie zarazić nią pozostałych członków 
spółdzielni. Lider to kluczowy czynnik sukcesu. W zasadzie ciężko jest wskazać przykład 
dobrze działającej spółdzielni socjalnej, w której nie ma minimum jednego lidera, który 
cieszy się autorytetem. Z drugiej strony nie ma sensu wyłaniać tego lidera na siłę i sztucz-
nie pompować jego autorytetu poprzez budowanie barykady na linii lider – członkowie 
spółdzielni. A wiem, że takie przypadki też się zdarzały.

Pamiętajmy też, że zwykle spółdzielnia socjalna (zwłaszcza spółdzielnia składa-
jąca się z osób fizycznych) NIE JEST dla osób, które szukają jakiejkolwiek pracy od 8.00  
do 16.00, bo członek spółdzielni to więcej niż pracownik i nie jest to praca na zasadzie 
„czy się stoi, czy się leży…”. 

Powstaje też pytanie o indywidualne ograniczenia, które będą miały wpływ na 
pracę w spółdzielni. Oczywiście spółdzielcy mogą się dogadać i np. uzgodnić, że dana 
osoba z jakiś powodów pracuje krócej i/lub w określonych godzinach. Przy dużej dozie 
zrozumienia i empatii w zespole takie rozwiązanie jest możliwe. Pytanie tylko: 

• czy osoby bardziej zaangażowane będą mogły uzyskać większe korzyści z pracy 
w spółdzielni (wyższe wynagrodzenie, premia uznaniowa)? 

• czy umożliwi to sprawną organizację pracy?

Jeśli w zespole mamy kilka osób, które mają konkretne ograniczenia czasowe, 
może to wykluczać niektóre rodzaje działalności. Przykładowo spółdzielnia, w której jed-
na osoba musi zakończyć pracę o godz. 16.00 z uwagi na opiekę nad dzieckiem, a druga 
musi wyjść z pracy najpóźniej o 21.00 z uwagi na ostatni autobus, prawdopodobnie bę-
dzie miała dużą trudność, by prowadzić pub otwarty do 23.00 (zwłaszcza, że w okresach 
natężenia ruchu, tj. w weekendy potrzebna będzie większa liczba osób do obsługi). Pew-
nie nie jest to niemożliwe, ale będzie dodatkowym czynnikiem utrudniającym organiza-
cję pracy. 

Należy pamiętać o ograniczeniach fizycznych lub wynikających z niepełnospraw-
ności. Ważne w tym kontekście będzie minimum przeanalizowanie orzeczeń o niepełno-
sprawności oraz uzgodnienie zakresu wykonywanych prac. 

„Nie logika, ale emocje inspirują ludzi do działania. Nie biznesplan, ale wizja.”

gen. R. Polko, dr P. Polko, RozGROMić konkurencję. Sprawdzone w boju strategie dowodzenia,  
motywowania i zwyciężania, Wydawnictwo Helion 2012, s. 15. 



Spółdzielczość Socjalna poradnik Skrajnie praktyczny

68

Sęk w tym, że idealne sytuacje i idealne grupy inicjatywne (prawie) nie występują 
w rzeczywistości, ale przykłady działających spółdzielni pokazują, że czasem niedoskona-
łości w jednym obszarze udaje się zrekompensować, np. dobrze funkcjonującym zespo-
łem. Niemniej jednak nałożenie się na siebie kilku braków może prowadzić do sytuacji,  
w której jakiekolwiek działania zapobiegawcze nie będą miały sensu – takie łatanie dziur 
wcześniej czy później zakończy się porażką. 

Trzeba pamiętać, że analiza zespołu powinna być dokonana w określonym kon-
tekście – wybranego pomysłu i szerszego otoczenia. Poniżej znajdziesz kilka pytań, które 
będą pomocne w odpowiedzi na pytanie czy zakładać spółdzielnię z daną grupą ludzi. 

Lp. Pytania
Odpowiedź  

TAK/NIE
Uzasadnienie, 
alternatywy

1.
Czy pomysł jest realny i możliwy do zrealizowa-
nia w danym zespole?

2.
Czy członkowie grupy mają wystarczające kwa-
lifikacje zawodowe, by dostarczyć produkt o  ja-
kości zadawalającej klienta?

3.

Czy grupa jest w stanie usunąć ewentualne braki 
dotyczące kwalifikacji zawodowych i umiejętno-
ści, uniemożliwiających realizację pomysłu w po-
żądanym zakresie?

4.
Czy członkowie grupy będą w stanie ze sobą 
współpracować? Czy mają pozytywne doświad-
czenia w tym zakresie?

5.
Czy grupa ma lidera? Czy lider lub inny członek 
grupy ma doświadczenie biznesowe lub do-
świadczenie w zarządzaniu?

6.
Czy przynajmniej jedna osoba ma doświadczenie 
w działalności gospodarczej o określonym pro-
filu?

7.

Czy istniejący zespół jest w stanie dostarczyć od-
powiednią ilość i jakość pracy?  
Czy członkowie spółdzielni będą w stanie pracować 
w spółdzielni w wymaganym zakresie, biorąc pod 
uwagę indywidualne ograniczenia i przeszkody? 
Czy kluczowe role w firmie będą wykonywać 
członkowie spółdzielni?
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Rozważmy to na przykładzie. Załóżmy, że grupa inicjatywna chce prowadzić spół-
dzielnię gastronomiczną (a dokładniej pub i restaurację) blisko centrum jednego z du-
żych miast. Do grona potencjalnych spółdzielców zaliczają się5:

• Monika – przez kilka miesięcy pracowała za granicą na tzw. zmywaku, pomaga-
ła też prowadzić punkt małej gastronomii swojej siostrze, nie ma wykształcenia 
gastronomicznego,

• Asia – artystka o dużym wyczuciu estetycznym (utrzymuje się z własnoręcznie 
robionych i wysokiej jakości elementów garderoby np. szali czy kapeluszy), bez 
doświadczenia w gastronomii, wyksztalcenie wyższe w zakresie historii sztuki, 
skończony kurs pedagogiczny, 

• Lucyna – po szkole średniej przez kilka lat pracowała w szwalni, od kilkunastu 
lat zajmowała się domem, od 5 lat formalnie bezrobotna,  może pracować mak-
symalnie 6 godzin dziennie z uwagi na konieczność opieki nad chorą mamą, 

• Jacek – kucharz z doświadczeniem w kilku miejscowych, ekskluzywnych restau-
racjach, od kilku miesięcy nieaktywny zawodowo z powodu poważnej choroby, 
chce wrócić do pracy przynajmniej w pewnym zakresie, 

• Rafał – jest raczej wycofany, podczas kilku spotkań ani razu nie zabrał głosu, 
ma wykształcenie informatyczne i mógłby się zająć prowadzeniem strony in-
ternetowej i promocją w Internecie,

• Mikołaj – inicjator przedsięwzięcia, przez kilka lat prowadził własny sklep spo-
żywczy, jednak z uwagi na niską opłacalność zamknął ten biznes kilka miesięcy 
temu. 

Lp. Pytania
Odpowiedź  

TAK/NIE
Uzasadnienie, alternatywy

1. Czy pomysł jest 
realny i możli-
wy do zrealizo-
wania w danym 
zespole?

Tak, ale… Jest kilka znaków zapytania. Przede wszystkim 
powstaje pytanie o skalę i zakres przedsięwzię-
cia. Jednoczesne prowadzenie pubu i restaura-
cji (zakładając, że będzie to w dwóch różnych 
miejscach) najpewniej będzie niemożliwe przy 
6 osobach, z czego nie wszyscy będą zaangażo-
wani w bezpośrednie działania (np. zakładam, że 
Rafał nie ma kwalifikacji i motywacji do pracy 
w kuchni, a niekoniecznie będzie mógł się zaj-
mować, np. obsługą klienta; pytanie też czy dla 
Asi „praca na zmywaku” będzie interesująca). 

5 Opisany zespół ma charakter fikcyjny, choć niektóre problemy/aspekty/wyzwania mają charakter typo-
wy dla spółdzielni socjalnych.

4. jaK przYgotoWaĆ SiĘ do załoŻenia Spółdzielni Socjalnej?
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Wszystkie tego rodzaju znaki zapytania powinny 
być wyjaśnione w trakcie rozmowy. Warto też za-
dbać o możliwość testu; przykładowo jeśli Rafał 
zadeklaruje chęć pracy w obsłudze klienta, to 
warto dać mu możliwość, by się w tej roli spraw-
dził. Może być ku temu dobra okazja, np. podczas 
szkoleń zawodowych w ramach projektu.

2. Czy członkowie 
grupy mają 
wystarczające 
kwalifikacje 
zawodowe, by 
dostarczyć pro-
dukt o jakości 
zadawalającej 
klienta? 

Tak, ale… Trzeba doprecyzować koncepcję działania  
i skoncentrować się (prawdopodobnie) tylko  
na restauracji. Powstaje pytanie o faktyczne 
możliwości pracy Jacka i przygotowanie  
dla niego zastępstwa na wypadek dalszych 
problemów ze zdrowiem.  Rozwiązaniem może 
być krótkie menu i opracowanie standardów 
przygotowania potraw. 

Pojawia się też pytanie o obsługę klienta  
(z reguły w gastronomii to jeden z kluczowych 
czynników sukcesu). Być może doświadczenie 
w tym zakresie ma Monika, na pewno Mikołaj. 
Niezależnie od tego warto się zastanowić,  
kto będzie się zajmował tą kwestią i zadbać  
o odpowiednie przygotowanie tej osoby (obsłu-
ga klienta w sklepie spożywczym to coś innego 
niż obsługa klienta w restauracji). 

3. Czy grupa jest 
w stanie usunąć 
ewentualne 
braki dotyczące 
kwalifikacji 
zawodowych 
i umiejętności, 
uniemożliwia-
jących reali-
zację pomysłu 
w pożądanym 
zakresie?

Tak Na pewno jest potrzeba, by minimum jeszcze 
jedna osoba była w stanie pełnić rolę kucharza 
(być może Monika). Zwraca również uwagę,  
że Asia nie ma kompetencji zawodowych  
w zakresie gastronomii. Oczywiście można ją  
zagospodarować w spółdzielni (np. wystrój  
lokalu czy ozdabianie potraw), ale pytanie  
na ile faktycznie będzie chciała zmienić profil 
swojej aktywności zawodowej. 

Odpowiedź na to pytanie wymaga rozmów  
z założycielami i sprawdzenia, czy są zmotywo-
wane do podniesienia kwalifikacji, ewentualnie 
podjęcia się zupełnie nowej roli.
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4. Czy członkowie 
grupy będą w 
stanie ze sobą 
współpraco-
wać? Czy mają 
pozytywne do-
świadczenia w 
tym zakresie?

Pojawia się pytanie czy wycofanie Rafała  
będzie przeszkadzać. Jeśli faktycznie powierzy-
my mu prowadzenie strony internetowej,  
to będzie pracował (w pewnym zakresie) indywi-
dualnie. Na pewno jednak taki zakres obowiąz-
ków to za mało. Rafał mógłby się też zająć np. 
marketingiem w Internecie. Pytanie tylko czy 
będzie chciał to robić i uzupełni swoje umiejęt-
ności w tym zakresie. Niezależnie  
od wykonywanych obowiązków, członkostwo 
w spółdzielni będzie wymagało komunikowania 
się z innymi osobami. Pytanie, jak to wygląda 
w przypadku Rafała i tej grupy?  
To, że Rafał nie odezwał się na kilku spotka-
niach nie oznacza jeszcze, że musi być tutaj 
jakiś duży problem. 

Pojawia się pytanie o funkcjonowanie w grupie 
Asi – jest ona trochę „z innej bajki”. Należy więc 
przyjrzeć się bliżej czy będzie w stanie dogadać 
się z pozostałymi osobami. Z drugiej strony Asia 
może być kluczową osobą, na której spółdzielnia 
oprze działalność dodatkową i pozyskiwanie 
środków zewnętrznych np. na spotkania  
ze sztuką.

W opisie osób brakuje informacji nt. wspólnej 
pracy. Należy się temu bliżej przyjrzeć. Jeśli jest 
to zbieranina przypadkowych osób, znacznie 
zwiększa to ryzyko. 

5. Czy grupa 
ma lidera? 
Czy lider lub 
inny członek 
grupy ma 
doświadczenie 
biznesowe lub 
doświadczenie 
w zarządzaniu?

Tak Rolę lidera może pełnić inicjator (Mikołaj),  
ale nie mamy informacji czy cieszy się autoryte-
tem w grupie. 
Mikołaj jest jedyną osobą, która ma doświadcze-
nie w prowadzeniu działalności gospodarczej  
i w zarządzaniu. 

4. jaK przYgotoWaĆ SiĘ do załoŻenia Spółdzielni Socjalnej?
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6. Czy przynaj-
mniej jedna 
osoba ma 
doświadczenie 
w działalności 
gospodarczej 
o określonym 
profilu?

Nie To na pewno jest słaba strona tego zespołu. 
Mimo, że kilka osób ma doświadczenie w branży, 
to jednak jest to doświadczenie cząstkowe. Być 
może połączenie tych doświadczeń (Jacek – ku-
charz, Mikołaj – zarządzanie sklepem, zamawia-
nie towarów, Monika – pomoc kuchenna) da po-
zytywny efekt, ale biorąc pod uwagę odpowiedź 
na pytanie 4. trudno to jednoznacznie stwierdzić.

7. Czy istniejący 
zespół jest  
w stanie dostar-
czyć odpowied-
nią ilość i jakość 
pracy?  
Czy członkowie 
spółdzielni 
będą w stanie 
pracować  
w spółdzielni 
w wymaganym 
zakresie, biorąc 
pod uwagę 
indywidualne 
ograniczenia  
i przeszkody? 
Czy kluczowe 
role w firmie 
będą wykony-
wać członkowie 
spółdzielni?

Tak, ale… Wracamy do trudnej sytuacji Jacka (ryzyko 
braku zdolności do pracy). Niezbędne będzie np. 
przygotowanie krótkiej listy posiłków i standa-
ryzacja ich przygotowania (jeśli Jacek przygotuje 
receptury, to jest szansa, że po pewnym czasie 
Monika będzie w stanie je realizować). 

Należy również zastanowić się nad obsługą 
klienta – potrzebna będzie tutaj osoba, która 
m.in. łatwo nawiązuje relacje z nieznanymi 
osobami. Być może (po dodatkowym przeszkole-
niu) sprawdzi się w tej roli Mikołaj (ze względu 
na swoje wcześniejsze doświadczenie). Z drugiej 
strony Mikołaj nie będzie mógł skupić się tylko 
nad tymi zadaniami (pozostaje kwestia zamó-
wień i kontaktów z dostawcami, sprawy formal-
no-prawne, które – być może – również spadną 
na niego, jako prezesa zarządu spółdzielni). 

Należy dążyć do rozpisania przykładowego 
harmonogramu pracy, z uwzględnieniem istnie-
jących ograniczeń (Lucyna może pracować tylko 
6 h dziennie), urlopów i ewentualnych zwolnień 
chorobowych. Pozwoli to wstępnie odpowie-
dzieć na to pytanie. 

Podsumowanie:
Czy założyłbyś spółdzielnię w takim gronie potencjalnych spółdzielców? Z pew-

nością nie mamy wszystkich informacji. Moim zdaniem możemy ten zespół ocenić na 
„3+”, co oznacza wstępne zielone światło do dalszej pracy. Na pewno trzeba monitorować 
kluczowe ryzyka, które pojawiły się w poniższej tabeli oraz przyjrzeć się bliżej rynkowi,  
na którym spółdzielnia miałaby działać. 
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A jak taka analiza może wyglądać w spółdzielni socjalnej tworzonej przez oso-
by prawne?

Być może zauważyłeś, że w powyższym opisie w większym stopniu koncentrowa-
łem się na spółdzielni składającej się z osób fizycznych. W spółdzielni socjalnej założonej 
przez osoby prawne większość zagadnień będzie podobna – również zalecam odpowie-
dzi na pytania z tabeli z uwzględnieniem specyfiki takiej spółdzielni. Będą tutaj dwa 
kluczowe elementy:

1. Inne relacje między zarządem a pracownikami oraz między samymi pracownikami.

Zespół przyszłych pracowników z reguły nie będzie miał doświadczenia we 
wspólnej pracy, choć jest to jak najbardziej pożądanym elementem (pracownicy mogą 
się wywodzić np. z wolontariuszy stowarzyszenia). Praktyka wskazuje jednak, że często 
spółdzielnia socjalna osób prawnych zaczyna się od inicjatorów – przedstawicieli pod-
miotów, które będą założycielami. Pracownicy rekrutowani są na późniejszym etapie, np. 
gdy pomysł jest już wstępnie przemyślany. Ma to swoje plusy (możliwość znalezienia 
osób o walifikacjach potrzebnych w konkretnym podmiocie) i minusy (kłopoty z rekruta-
cją lub akceptacja osób o niższych kwalifikacjach może rozłożyć całe przedsięwzięcie).

Efekt końcowy jest jednak taki, że pracownicy takiego podmiotu traktują spół-
dzielnię po prostu jako miejsce pracy. Rzadko kiedy już na początku widzą siebie w roli 
członków spółdzielni. 

Z punktu widzenia analizy potencjału ludzkiego oznacza to, że można elastyczniej 
dobierać potrzebne kwalifikacje. 

2. Kluczowe będzie porozumienie między założycielami spółdzielni – przedstawi-
cielami podmiotów, wzajemne zaufanie i jawność interesów.

Znam kilka przykładów, gdzie brak współpracy między założycielami doprowa-
dził do sporych kłopotów lub był przyczyną tego, że spółdzielnia w ogóle nie powstała. 
Przykładowo jedna ze spółdzielni miała działać w branży hotelarskiej. Założycielami była 
gmina i stowarzyszenie. Skutecznie aplikowano o środki dotacyjne (pozytywna ocena 
pomysłu, udział w szkoleniach i doradztwie, pozytywna ocena biznes planu). I tutaj poja-
wiły się problemy. Między innymi najpierw gmina o kilka miesięcy przeciągała akceptację 
statutu, a na koniec stowarzyszenie uznało, że w takiej sytuacji nie jest zainteresowane 
założeniem spółdzielni. 

W związku z tym pytania z tabeli można uzupełnić o poniższe:

4. jaK przYgotoWaĆ SiĘ do załoŻenia Spółdzielni Socjalnej?
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a) Czy założyciele (osoby prawne) mają doświadczenie w realizacji wspólnych 
przedsięwzięć? Czy mają do siebie zaufanie? 

b) Czy jest wspólna wizja prowadzenia spółdzielni? Czy jest zgoda co do członków 
zarządu przyszłego podmiotu?

c) Czy strony wiedzą wzajemnie o swoich celach i interesach w związku z założe-
niem spółdzielni?

Wszystko to w praktyce oznacza, że powyższa tabela będzie mogła być uzupełnio-
na dopiero po skompletowaniu zespołu. Warto jednak cały czas mieć na uwadze zarówno 
pytania z tabeli, jak i uwarunkowania specyficzne dla spółdzielni socjalnej składającej 
się z osób prawnych.

4.3 KiedY Warto zaKładaĆ SpółdzielniĘ? poMYSł na bizneS

W tej części przyjrzymy się rynkowym podstawom danego pomysłu na spółdziel-
nię socjalną. Będziemy trzymać się przykładu z rozdziału 4.2. Załóżmy, że grupa zdecydo-
wała prowadzić restaurację dla rodzin z dziećmi (zwłaszcza w wieku 2-6 lat). Wstępnie 
znaleziono lokal, w którym była już prowadzona restauracja (właściciel chce odstąpić 
lokal z pełnym wyposażeniem za 140 tys. zł). Obok lokalu znajduje się teren, który może 
zostać zagospodarowany na mały plac zabaw. Dodatkowo planowane jest wprowadzenie 
menu dla dzieci, kącika zabaw w samym lokalu oraz specjalnych krzeseł dla dzieci (by 
mogły siedzieć z rodzicami przy stole). 

Lp. Pytania
Odpowiedź  

TAK/NIE
Uzasadnienie, alternatywy

1. Czy szczegóły 
koncepcji spół-
dzielni pasują 
do grupy zało-
życielskiej?

Trudno  
powiedzieć

Nie mamy informacji nt. stanu rodzinnego 
potencjalnych spółdzielców (oczywiście nie 
oznacza to, że aby otworzyć restaurację dla ro-
dzin z dziećmi trzeba mieć wielodzietną rodzinę 
lub być wujkiem lub ciocią takowej). Pytanie czy 
przyszli spółdzielcy będą w stanie zrozumieć 
problemy i oczekiwania tej grupy klientów, czy 
będą w stanie wejść w skórę klienta i obudować 
ten biznes elementami, które są faktycznie waż-
ne dla tej grupy klientów. Wstępne pomysły są  
w porządku, ale wszystko (jak zwykle) rozbija się 
o szczegóły oraz o realizację tych szczegółów. 
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Niezależnie od stanu rodzinnego przyszłych 
członków spółdzielni warto zadbać o informacje 
zwrotne od przedstawicieli naszej grupy doce-
lowej i nie kierować się tylko własnymi wyobra-
żeniami. Pomocne mogą być też narzędzia  
do opisu klienta np. zbudowanie persony (więcej  
na ten temat znajdziesz w podrozdziale 4.6). 

2. Czy istnieje 
zapotrzebowa-
nie na produkty/
usługi, które za-
mierza oferować 
spółdzielnia?

Tak, ale… Mikołaj sprawdził, że w ich mieście mieszka 
kilkanaście tysięcy rodzin z dziećmi w wieku 1-6 
lat. Dotarł też do informacji, że zgodnie z bada-
niami Głównego Urzędu Statystycznego mniej 
więcej 1/3 gospodarstw domowych z dziećmi 
ocenia swoją sytuację materialną jako bardzo 
dobrą lub raczej dobrą (przy czym przy trójce 
i więcej dzieci jest to odpowiednio ok. 18 i ok. 
13%). Uznał, że daje to rynek składający się z ok. 
4-6 tys. rodzin z dziećmi.

Jest to pewne przybliżenie, ale musimy pamię-
tać, że nie wszyscy skorzystają z oferty spół-
dzielni – część pójdzie do konkurencji, a część 
w danym czasie nie dokona zakupu na rynku. 
Poza tym musimy pamiętać, że ważna będzie 
też częstotliwość zakupów. Załóżmy dla przy-
kładu, że rocznie z oferty spółdzielni skorzysta 
około 10% potencjalnych klientów. Daje nam 
to ok. 400-600 rodzin rocznie, czyli ok. 33-50 
rodzin miesięcznie. Z pewnością jest to za 
mało (1-2 rodziny dziennie, to kropla w morzu 
potrzeb), by spółdzielnia mogła utrzymać się 
na rynku. Dlatego też spółdzielnia musi dążyć 
m.in. do:
• pozyskania więcej niż 10% potencjalnego 

rynku (stała reklama i marketing),
• przywiązywania klientów do swojej oferty i 

zachęcania ich do powrotu (do wymyślenia 
przez spółdzielców, ewentualnie z pomocą 
doradcy biznesowego),

4. jaK przYgotoWaĆ SiĘ do załoŻenia Spółdzielni Socjalnej?
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• wprowadzenia dodatkowych usług niezwią-
zanych bezpośrednio ze standardową ofertą 
restauracji, np. organizacji tematycznych urodzin 
dla dzieci, wspólnych warsztatów kulinarnych, 
kreatywnych warsztatów „małej sztuki” itd. 

Być może też pomocne będzie rozszerzenie  
rynku na rodziny z dziećmi w wieku powyżej  
6 lat. Należy wziąć to pod uwagę w kontekście 
możliwości lokalowych i w szerszym kontekście 
prowadzenia biznesu (możliwości rozwoju). Na-
leży przy tym pamiętać, że zbytnie rozszerzenie 
może być zagrożeniem dla naszej marki „restau-
racji dla rodzin z dziećmi”. 

Odrębną sprawą wymagającą przyjrzenia się 
jest fakt, że w tym miejscu był już lokal gastro-
nomiczny i właściciel z niego rezygnuje. Czasem 
spółdzielcom wydaje się w takiej sytuacji, że 
„złapali Pana Boga za nogi”. Pytanie z jakich 
powodów poprzedni właściciel zrezygnował? 
Jeśli biznes mu nie szedł, to pytanie dlaczego? 
Być może okolica jest niesprzyjająca i nie-
atrakcyjna dla potencjalnych klientów? Warto 
się zorientować w tym temacie, niekoniecznie 
polegając tylko na zdaniu byłego właściciela. Być 
może czynniki, które wpłynęły na jego rezygnację 
będą utrudniać również spółdzielni prowadzenie 
działalności.

Czy produkt ma 
realną wartość 
dla klientów? 
Czy w sposób 
niebudzący 
wątpliwości 
rozwiązuje ich 
problem lub 
zaspokaja istot-
ną potrzebę?

Tak Wstępne pomysły spółdzielców połączone  
z dalszą nad nimi pracą, mogą mieć realną war-
tość dla klientów. Warto jednak dalej rozwijać 
pomysły zwiększające wartość oferty w oczach 
klientów. Może to być, np. parking wyłącznie  
dla klientów restauracji czy usługi, wykraczające 
poza standardową ofertę restauracji.

3.
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4. jaK przYgotoWaĆ SiĘ do załoŻenia Spółdzielni Socjalnej?

Wszelkie tego rodzaju propozycje powinny być 
konfrontowane z opiniami klientów. Dlatego 
też warto jeszcze przed rozpoczęciem działal-
ności zapewnić sobie dostęp do potencjalnych 
klientów. Rozwiązaniem może być blog lub fan 
page na Facebooku dotyczący atrakcji dla rodzin 
z dziećmi z naszej okolicy.

4. Czy potrzeba 
klientów, którą 
będzie zaspo-
kajał produkt 
spółdzielni nie 
jest zaspokajana 
w inny, równie 
dobry sposób? 
Czy spółdzielnia 
przebije się ze 
swoją ofertą?

Tak, ale... Nie mamy informacji na temat ofert konkuren-
cyjnych. Musimy sprawdzić, co dla wybranej 
grupy klientów oferują inne restauracje, czym 
przyciągają klientów i jak o nich walczą. Założy-
ciele powinni wcielić się w rolę klientów  
i doświadczyć na własnej skórze oferty konku-
rencji (oczywiście najlepiej wychodząc  
z dziećmi). Dopiero na tej podstawie będzie 
można stwierdzić czy  jest szansa, że spółdziel-
nia przebije się ze swoją ofertą w wybranym 
segmencie rynku.  

5. Czy spółdzielnia 
będzie w stanie 
dotrzeć do 
potencjalnych 
klientów?

Tak Grupa klientów jest sprofilowana i dobrze określo-
na. Istniejące możliwości docierania do klientów 
(typu reklama w Internecie, współpraca partnerska 
z lokalnymi sklepami z zabawkami) powinny być 
wystarczające, by dotrzeć do tej grupy.

6, Czy spółdziel-
nia jest  
w stanie osią-
gać przychody 
na poziomie 
pozwalającym 
pokryć koszty 
jej działania? 

Trudno 
powiedzieć

Podstawowe koszty spółdzielni to: wynagrodze-
nia (ok. 12,5 tys. zł, przy 6 osobach i minimalnym 
wynagrodzeniu na początek), koszty surowców  
i tzw. „wkładu do kotła” (średnio ok. 35-40% 
przychodu ze sprzedaży w gastronomii), media 
(średnio ok. 12% przychodu ze sprzedaży w ga-
stronomii), czynsz (4 tys. zł), księgowość 
(ok. 500-1000 zł).

Biorąc pod uwagę powyższe wielkości oraz, przy 
podanych założeniach, spółdzielnia docelowo 
musi mieć przychód na poziomie ok. 25 tys. zł. 
Zakładając, że średni rachunek na rodzinę to ok. 
70-100 zł, utrzymanie spółdzielni będzie wyma-
gało odwiedzin w miesiącu przez ok. 300 rodzin. 
Będzie to trudne, ale jest wykonalne.
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Co warto wziąć pod uwagę:
• czy nie wystarczy 5 osób do prowadzenia tego 

rodzaju biznesu? (zmniejszy to koszty wyna-
grodzeń),

• co jesteśmy w stanie zapewnić jako usługi dodat-
kowe, szczególnie w kontekście dzieci, ich rozwo-
ju i zapewniania im atrakcji? (rodzice, zwłaszcza 
lepiej sytuowani, nie oszczędzają na dzieciach 
– jak to możemy wykorzystać w spółdzielni?),

• czy jest w okolicy duży pracodawca, który 
może wejść z nami we współpracę (np. karnety 
dla pracowników z dziećmi)? 

Dalszej pracy wymaga: 
• sprawdzenie, jakie są przybliżone obroty 

naszej konkurencji (jak to zrobić, dowiesz się 
w rozdziale 4.9),

• jak wygląda rynek organizacji eventów dla 
dzieci (urodzin, kinder bali itd.).

Dopiero po przeprowadzaniu takiej dokładnej 
i szerokiej analizy, będziesz w stanie odpowie-
dzieć na pytanie zadane w tym punkcie. 

7. Czy potrzeby 
kapitałowe  
(w związku,  
np. z remontem 
czy kupnem 
wyposażenia) 
nie przekracza-
ją dostępnych 
możliwości?

Trudno 
powiedzieć

Były właściciel chce sprzedać wyposażenie  
za ok. 140 tys. zł (do tego pewnie dojdą koszty 
odświeżenia lokalu i inne wydatki). Maksymalna 
kwota dotacji zgodnie z nowymi wytycznymi  
to ok. 135 tys. zł na spółdzielnię jednak  
prawdopodobnie:
• możliwe są dalsze negocjacje z byłym właści-

cielem,
• możliwe jest wynajęcie części sprzętu i spłata 

go w ratach (ewentualnie były właściciel może 
sprzedać go firmie leasingowej, a spółdzielnia 
weźmie go w leasing – wówczas rata może być 
pokryta w ramach wsparcia pomostowego).

Odpowiedź na to pytania wymaga dalszych prac. 
Na pewno sztywny budżet będzie utrudniał start. 
Prace odświeżające (remontowe) z reguły kosztu-
ją trochę więcej i trwają trochę dużej niż zakłada-
liśmy, więc warto to dokładnie przemyśleć. 
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4. jaK przYgotoWaĆ SiĘ do załoŻenia Spółdzielni Socjalnej?

Wszystkie „ale” i „trudno powiedzieć” to potencjalne źródła ryzyka. Musimy przyj-
rzeć się dokładniej naszemu pomysłowi i zespołowi, który będzie go realizował. Ogólnie 
pomysł też wypada nam tutaj na jakieś „3+”. Sądzę, że warto poświęcić czas, by bliżej mu 
się przyjrzeć. 

Jeśli mamy już wstępne przekonanie, że nasz zespół jest w stanie zrealizować po-
mysł i dostarczyć na rynek ofertę, na którą będzie zapotrzebowanie, możemy przejść do 
budowy modelu biznesowego. Z drugiej strony model biznesowy, a dokładniej ewentual-
ne braki, które wyjdą w trakcie jego budowy może być również czynnikiem branym pod 
uwagę w odpowiedzi na pytanie „Czy warto zakładać spółdzielnię socjalną w określonym 
kształcie?”. 

Specyfika spółdzielni socjalnej osób prawnych

Jeśli spółdzielnia socjalna osób prawnych będzie działała na otwartym rynku, 
to kwestia analizy pomysłu na biznes będzie bardzo podobna. Tutaj chciałbym zwrócić 
uwagę na sytuację, w której spółdzielnia socjalna zakładana jest przez gminę, po to by 
zaspokajać potrzeby gminy, np. utrzymywać tereny zielone. W analizie pomysłu na biz-
nes warto w takiej sytuacji uwzględnić ryzyko polityczne. Wiem, że temat jest trudny, 
bo wymaga spojrzenia poza perspektywę krótkoterminową z uwzględnieniem interesu 
spółdzielni. Przykładowo po wyborach samorządowych w 2018 r. okazało się, że w kilku 
przypadkach spółdzielnia socjalna z dnia na dzień straciła zlecenia. Jeszcze bardziej ku-
riozalna sytuacja nastąpiła w pewnej gminie, w której przed wyborami podjęto decyzję 
o założeniu spółdzielni, po wyborach, w których władza nie uległa zmianie, uznano, że 
nie był to jednak dobry pomysł. I tak została spółdzielnia bez realnych perspektyw na 
rozpoczęcie działalności. 

Trudno jest się przed takimi sytuacjami skutecznie zabezpieczyć, skoro głównym 
źródłem ryzyka jest sam inicjator. Jeśli jednak zakładasz, np. jako fundacja czy stowa-
rzyszenie, spółdzielnię w partnerstwie z gminą, to tego rodzaju ryzyko może mieć dużo 
większe znaczenie, niż się na początku wydawało. Rozwiązaniem może być weryfikacja:

• Czy spółdzielnia socjalna rozwiązuje jakiś trwały problem na terenie gminy?
• Czy powołanie spółdzielni jest najkorzystniejszym (z punktu widzenia samo-

rządu) sposobem rozwiązania tego problemu?
• Czy powołanie spółdzielni nastąpi ponad podziałami politycznymi w gminie?

Każda odpowiedź „NIE” powinna zapalić ostrzegawczą lampkę.
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4.4 W jaKi SpoSób Ma działaĆ naSza Spółdzielnia,  
 czYli bUdUjeMY Model bizneSoWY

Pierwszym doszczegółowieniem ogólnej koncepcji działania spółdzielni może być 
budowa modelu biznesowego. Model biznesowy, to sposób działania firmy, który sprawia, 
że firma, wykorzystując posiadane zasoby, dostarcza klientom wartość przewyższającą 
ofertę konkurencji i jednocześnie realizuje cele firmy.

Zaletą pracy nad modelem biznesowym jest możliwość szybkiego uporządkowa-
nia całości zagadnień związanych z prowadzeniem firmy oraz przedstawienie systemu 
biznesowego w sposób graficzny. Co ważne, pierwszy model biznesowy może powstać  
w kilkadziesiąt minut. Będziemy oczywiście dalej na nim pracować, ale już kilkadziesiąt 
minut pozwala na pewnym poziomie ogólności zrozumieć fundamenty działania przy-
szłego przedsiębiorstwa. Model pozwala uświadomić sobie również braki i zakres ko-
niecznych prac uzupełniających. Jego zaleta w porównaniu do biznes planu jest również 
taka, że łatwiej jest dostrzec zależności i powiązania pomiędzy poszczególnymi elemen-
tami modelu, łatwiej również wprowadzić drobne lub większe modyfikacje6. W tym kon-
tekście warto zwrócić uwagę na dwie rzeczy techniczne:

• wypełnienie modelu powinno polegać na przyklejeniu karteczek samoprzy-
lepnych w odpowiednich jego polach (wcześniej możesz narysować szablon 
modelu np. na dużej kartce z flipcharta),

• na poszczególnych karteczkach samoprzylepnych wpisujemy kluczowe rzeczy 
(dlatego najlepiej pisać flamastrem – zmieści się wówczas tylko kilka słów). 

Taki sposób pracy pozwoli nam na łatwe modyfikacje i ujęcie najważniejszych 
rzeczy. Warto również pamiętać, że nie musimy od razu wypełniać całego modelu biz-
nesowego. Na niektóre pytania możemy nie znać – na danym etapie prac – odpowiedzi. 
Możemy wówczas zostawić dany element modelu pusty i po dodatkowych pracach wró-
cić do niego. 

6 Koncepcja modelu biznesowego pochodzi z książki: A. Osterwalder, Y. Pigneur, Tworzenie modeli bizne-
sowych. Podręcznik wizjonera, Wydawnictwo Helion 2012.
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Rysunek 5. Szablon modelu biznesowego

KlUczoWi 
partnerzY 
I INTERE
SARIUSZE

KlUczoWe 
działania

propozYcja 
Wartości

relacje  
z KlientaMi

SegMentY 
KlientóW

KlUczoWe 
zaSobY KanałY

StrUKtUra KoSztóW StrUMienie przYcHodóW

Źródło: Szablon modelu firmy społecznej został zaadaptowany na podstawie Szablonu modelu biznesowego 
(http://businessmodelgeneration.com/) i jest chroniony na mocy licencji Creative Commons Attribution-Share 
Alike 3.0 Unported (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/). 

Wyjaśnimy teraz zawartość poszczególnych pól, a potem przedstawię wszystko na przy-
kładzie. 

Budowę modelu biznesowego najlepiej zacząć od PROPOZYCJI WARTOŚCI i SEG-
MENTÓW KLIENTÓW. Jest to tak naprawdę serce modelu biznesowego. Wyjdziemy od opi-
su klienta, na który składają się elementy:

• zadania klienta:
– W jakich czynnościach chcemy pomóc klientowi (np. przygotować lub za-

kończyć specyficzne zadania lub rozwiązać konkretny problem)?
– Jakie potrzeby społeczne/emocjonalne chcemy zaspokoić u klienta (np. do-

brze wyglądać czy osiągnąć status, potrzeby bezpieczeństwa, samorealiza-
cji itd.)? 

– Jakiego rodzaju są to potrzeby pod kątem znaczenia dla klienta lub często-
tliwości występowania?

• korzyści dla klienta:
– Jakich korzyści (funkcjonalnych, społecznych, emocjonalnych) klienci po-

szukują lub pożądają w odpowiedzi na swoje zadania/potrzeby? 
– Co byłoby dla nich pozytywnym zaskoczeniem w wypełnianiu zadań/potrzeb? 
– Co chcieliby zaoszczędzić w ramach wykonywania zadań/spełniania potrzeb? 
– Z czego obecnie korzystają z zadowoleniem? Jakie są cechy tych rozwiązań? 
– Co sprawiłoby, że klienci spróbowaliby nowego rozwiązania, poszerzyli ho-

ryzonty? 
• bolączki klienta:

4. jaK przYgotoWaĆ SiĘ do załoŻenia Spółdzielni Socjalnej?
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http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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– W jakim aspekcie obecne rozwiązania są zbyt uciążliwe dla klienta (koszty, 
czas, wysiłek)? 

– Co irytuje klienta w obecnych rozwiązaniach? Co powoduje frustracje i „ból 
głowy”? 

– Czego obawiają się klienci przy wypełnianiu zadań? Czym ryzykują? 
– Jakie są częste pomyłki popełniane przez klientów? Jakie są ich konse-

kwencje?7

Tego rodzaju analiza powinna nas prowadzić do odpowiedzi na kolejne pytania 
istotne dla pola SEGMENTY KLIENTÓW:

• Na jakie segmenty (grupy o podobnych potrzebach i charakterystyce) można 
podzielić klientów i z jakich powodów?

• Kto jest naszym klientem (typowym, idealnym, najważniejszym) i jakie ma ce-
chy (w odniesieniu do danego segmentu)?

• Jakie są 3 najważniejsze problemy klienta (w odniesieniu do danego segmentu)?

Z kolei na PROPOZYCJĘ WARTOŚCI składają się:
• produkty i usługi:

– Jakie usługi zaproponujemy klientowi w odpowiedzi na jego zadania i po-
trzeby?

• budowanie korzyści:
– Jakie oczekiwania, np. funkcjonalne, emocjonalne, społeczne klientów speł-

nimy? 
– Jak nasze usługi zaskoczą klientów lub przekroczą ich oczekiwania, np. przez 

oszczędność czasu, pieniędzy, wysiłku? 
– Jak nasza oferta ułatwi im życie? 
– W jaki sposób nasza oferta sprawi, że klienci spróbują czegoś nowego? 

• uśmierzenie bolączek:
– Jak nasze produkty i usługi zmniejszą uciążliwości i niedogodności, które 

odczuwają klienci? 
– Jak sprawią, że klienci poczują się lepiej, a „ból głowy” minie? 
– Jak usuną trudności i zmniejszą ryzyko pomyłek? 
– Jak usuną obawy klientów? 

• alternatywy:
– Jakie inne rozwiązania (zaspokajające potrzebę lub rozwiązujące problem) 

ma do dyspozycji klient?
– Na czym polega wyjątkowość naszego rozwiązania z punktu widzenia 

klienta? 
7 Źródło: http://www.businessmodelgeneration.com/downloads/value_proposition_canvas.pdf [dostęp: 

7.03.2019].

http://www.businessmodelgeneration.com/downloads/value_proposition_canvas.pdf
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Kluczowe informacje dla dwóch pierwszych pól modelu biznesowego mogą wy-
glądać następująco (na przykładzie Spółdzielni Socjalnej „Szansa i Wsparcie”):

PROPOZYCJA WARTOŚCI
• usługi pomocniczego personelu medycznego (odpowiednio przeszkolone sani-

tariuszki szpitalne),
• odciążenie pielęgniarek w prostych czynnościach – łatwiejsza organizacja 

pracy,
• rozwiązanie bardziej elastyczne, niż zatrudnienie sanitariuszek na etat,
• możliwość wypróbowania współpracy (staż dla sanitariuszek finansowany ze środ-

ków Funduszu Pracy).

SEGMENTY KLIENTÓW
• szpitale, zwłaszcza z oddziałami geriatrycznymi i neurologicznymi,
• przeciążenie personelu pielęgniarskiego, braki osobowe, w tym zawodzie i pre-

sja na wzrost płac,
• często napięty budżet szpitali.

Przejdziemy teraz do omówienia kolejnych elementów modelu biznesowego,  
a następnie pokażę Ci je na przykładzie Spółdzielni Socjalnej „Szansa i Wsparcie”. 

KANAŁY to ścieżki dostępu do klienta, punkty, w których dochodzi do kontaktu  
z klientem:

• W jaki sposób dociera się do klienta (komunikuje się z klientem) w danej branży?
• W jaki sposób chcecie docierać do klientów i komunikować się z nimi?
• Jakie są inne metody dotarcia do klientów i komunikacji z nimi?
• Przez które kanały klienci chcą komunikować się z nami i dokonywać zakupu?
• Ile będzie to kosztować?

Z kolei RELACJE Z KLIENTAMI obejmują następujące elementy: 
• Co zrobimy, by klienci do nas wracali?
• Jakiego rodzaju relacje będziecie utrzymywać z klientami (np. dedykowany 

opiekun, samoobsługa, budowanie społeczności, współtworzenie)?
• W jaki sposób i kto będzie zajmował się utrzymywaniem tych relacji?
• Ile to będzie kosztować?

STRUMIENIE PRZYCHODÓW:
• Za jaką wartość klienci są rzeczywiście gotowi płacić? 
• Jaki rodzaj płatności preferowaliby klienci (np. gotówką, odroczony termin płat-

ności)? 

4. jaK przYgotoWaĆ SiĘ do załoŻenia Spółdzielni Socjalnej?
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• Jaka jest struktura przychodów (np. uwzględniając poszczególne segmenty 
klientów, rodzaje produktów itd.)? 

• Z jakich mechanizmów finansowania dedykowanych dla spółdzielni socjalnej 
możecie skorzystać? Na jak długo?

Wróćmy do naszego przykładu.
KANAŁY obejmują:
• spotkania i kontakty bezpośrednie,
• wykorzystanie poleceń i opinii.

Na RELACJE Z KLIENTAMI składają się:
• opiekun sanitariuszek z ramienia szpitala8 
• kilka poziomów relacji: sanitariuszki – pacjenci, sanitariuszki – pielęgniarki (w tym 

pielęgniarka oddziałowa), sanitariuszki – pielęgniarka koordynująca, spółdziel-
nia – dyrekcja szpitala.

STRUMIENIE PRZYCHODÓW to:
• płatność przelewem w ciągu 30 dni za poprzedni miesiąc,
• konieczność korzystania z kredytu obrotowego,
• przychody: minimalna płaca (brutto brutto)/miesiąc pracy sanitariuszki + ok. 15%,
• konieczność dywersyfikacji źródeł przychodów9.

Omówimy teraz kolejne elementy modelu biznesowego, a następnie pokażę Ci ca-
łość modelu na przykładzie Spółdzielni Socjalnej „Szansa i Wsparcie”.

Kolejne pola modelu biznesowego to:

KLUCZOWE ZASOBY:
• Jakie zasoby:

o fizyczne (np. maszyny, urządzenia, lokal), 
o intelektualne (np. baza danych klientów, know how, marka),
o ludzkie (np. niezbędne stanowiska i minimalne kwalifikacje
o finansowe (np. kapitał inwestycyjny, kredyt obrotowy),

są niezbędne do prowadzenia działalności?
• Jakimi zasobami dysponujemy, a jakie musimy pozyskać?
• Co będzie źródłem brakujących zasobów?

8 W przypadku Spółdzielni Socjalnej „Szansa i Wsparcie” była to osoba, która wcześniej szkoliła sanita-
riuszki.

9 Co oznacza w tym przypadku konieczność współpracy z minimum 2-3 szpitalami. Ewentualnie świad-
czenie usług opiekuńczych dla klientów indywidualnych. To ostatnie rozwiązanie wymagałoby jednak 
znacznych zmian w modelu biznesowym.
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4. jaK przYgotoWaĆ SiĘ do załoŻenia Spółdzielni Socjalnej?

Warto zbudować model biznesowy naszej spółdzielni, w tym zwłaszcza dokładnie poznać 
naszego klienta, zanim zaczniemy planować wydatki z dotacji. Dzięki temu unikniemy nietra-
fionych lub zbędnych zakupów.

KLUCZOWE DZIAŁANIA:
• Jakie działania (procesy w firmie) są niezbędne do prawidłowego funkcjonowa-

nia modelu, do generowania i przedstawiania propozycji wartości, podtrzymy-
wania relacji z klientami i generowania przychodów?

• Jakie działania możemy wykonać we własnym zakresie, a jakie musimy zlecić 
na zewnątrz?

KLUCZOWI PARTNERZY I INTERESARIUSZE:
• Kto jest kluczowym partnerem i dostawcą w modelu biznesowym?
• Jakie zasoby lub procesy będą przez nich dostarczane?
• Kim są wasi interesariusze (instytucje, które pomogą wam w działalności)?
• Jakiego wsparcia mogą wam udzielić?
STRUKTURA KOSZTÓW:
• Jakie koszty są niezbędne, by zapewnić prawidłowe funkcjonowanie modelu, 

generowanie i przedstawianie propozycji wartości, podtrzymywanie relacji  
z klientami i generowanie przychodów?

• Które kluczowe działania i kluczowe zasoby będą się wiązały z największymi 
kosztami? 

• Jaka jest wysokość kosztów stałych i zmiennych?10 
11 12

Na schemacie przedstawiam skrótowo cały model działania spółdzielni. 

10 Pytania składające się na model biznesowy pochodzą z książki: A. Osterwalder, Y. Pigneur, Tworzenie mo-
deli biznesowych. Podręcznik wizjonera, Wydawnictwo Helion 2012. Przy czym w niektórych przypadkach 
zostały dostosowane do potrzeb spółdzielni socjalnej.
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Schemat 1. Model działania spółdzielni socjalnej

KlUczoWi  
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składające się na 
pracę sanitariuszek 
(standardy pracy)
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na zewnątrz  
obsługi księgowej

propozYcja  
Wartości

– usługi pomoc-
niczego personelu 
medycznego (sanita-
riuszek szpitalnych)
– odciążenie pielę-
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czynnościach – łatwiej -
sza organizacja pracy
– rozwiązanie 
bardziej elastyczne, 
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kosztów w szpitalu

relacje  
z KlientaMi

– opiekun sanita-
riuszek z ramienia 
szpitala27

– kilka poziomów 
relacji, cały personel 
zaangażowany  
w budowanie relacji

SegMentY  
KlientóW

– szpitale
– przeciążenie per-
sonelu pielęgniar-
skiego, braki w tym 
zawodzie i presja  
na wzrost płac
– często napięty 
budżet szpitaliKlUczoWe  

zaSobY

– sanitariuszki szpi-
talne przygotowane 
zgodnie z wymoga-
mi prawa
– osoba koordynują-
ca całość działań  
z ramienia spół-
dzielni
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posażenie to m.in. 
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pielęgniarskie

KanałY

– spotkania i kon-
takty bezpośrednie
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StrUKtUra KoSztóW
– płace sanitariuszek – ok. 80-90% kosztów
– odzież i obuwie ochronne
– ubezpieczenie 
– koszty obsługi księgowej i zarządzania

StrUMienie przYcHodóW
– płatność przelewem w ciągu 30 dni za poprzedni miesiąc
– konieczność korzystania z kredytu obrotowego
– przychody: minimalna płaca (brutto brutto)/miesiąc 
pracy sanitariuszki + ok. 15% 
– konieczność dywersyfikacji źródeł przychodów28

Komentarz: zaprezentowany model biznesowy w dużej mierze był podstawą funkcjono-
wania Spółdzielni Socjalnej „Szansa i Wsparcie” w latach 2007-2009. W praktyce jednak 
jego słabą stroną był brak zróżnicowania źródeł przychodów13.

W praktyce model biznesowy jest często uszczegółowiony w postaci przygotowa-
nia biznes planu. Teraz zajmiemy się właśnie tym tematem. 

13  O tym z czego to wynikało i do czego doprowadziło przeczytasz w artykule: „6 wniosków z historii Spół-
dzielni socjalnej „Szansa i Wsparcie”, który ukazał się w 8. (wiosna 2015 r.) wydaniu czasopisma „JAK robić 
biznes społeczny”. Znajdziesz go tutaj (s. 6-7): http://biznesspoleczny.pl/documents/jak-08.pdf [dostęp: 
7.02.2019].

http://biznesspoleczny.pl/documents/jak-08.pdf
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4.5 SześĆ SpecYFicznYcH cecH bizneS planU Spółdzielni Socjalnej

W tej części przyjrzymy się specyfice biznes planu spółdzielni socjalnej. Jest on 
z reguły wymagany na etapie ubiegania się spółdzielni o dotacje. Będzie również dobrą 
klamrą zamykającą prace nad pomysłem spółdzielni. Biznes plan spółdzielni socjalnej 
różni się zwykle od biznes planu firmy komercyjnej. Myślę, że godnych uwagi jest przede 
wszystkim 6 elementów. 

1. Cel, czyli czy musimy mieć zysk w spółdzielni socjalnej?

Należy pamiętać, że celem spółdzielni socjalnej nie jest maksymalizacja zysku, 
ale stworzenie miejsc pracy dla swoich członków czy też pracowników defaworyzo-
wanych. Z tego punktu widzenia, nawet przy niewielkim poziomie zysku, ale przy za-
trudnieniu co najmniej 5 osób defaworyzowanych (zwłaszcza na pełny etat), możemy 
powiedzieć, że spółdzielnia realizuje swój cel. Przypominam przy tym, że wystąpienie 
zysku oznacza, że wszystkie koszty spółdzielni zostały pokryte.

Nie można też oczywiście przesadzać w drugą stronę, planując w dłuższym okre-
sie stratę. Mimo wszystko, by zapewnić trwały rozwój spółdzielnia w dłuższej perspekty-
wie musi generować zysk.

2. Kluczowe czynniki sukcesu firmy społecznej, czyli co pozwoli osiągnąć nam sukces

Część spółdzielni posiada specyficzne czynniki sukcesu, niewystępujące z takim 
nasileniem w tradycyjnym biznesie. Może to być, np. wsparcie interesariuszy w jakiejkol-
wiek formie (np. użyczony od miasta lokal lub wynajęty na preferencyjnych warunkach) 
czy też zbudowany kapitał społeczny (w skrócie: kontakty, relacje itd.).

Powyższe uwarunkowania powinny zostać uwzględnione w biznes planie, w szcze-
gólności w analizach przeprowadzanych w ramach prac nad biznesplanem. Przykładowo 
w analizie SWOT14 firmy społecznej szansą może być m.in.:

• wsparcie ze strony władz lokalnych i wykorzystanie klauzul społecznych,
• ubieganie się o środki zewnętrzne na działania na rzecz grupy docelowej w ra-

mach realizacji zadań pożytku publicznego (np. spółdzielnia zajmująca się 
usługami opiekuńczymi dla osób starszych organizuje też, ze środków Fundu-
szu Inicjatyw Obywatelskich, prelekcje tematyczne na temat zdrowego odży-
wiania i diety dla osób starszych, co przełoży się na większą rozpoznawalność 
spółdzielni wśród seniorów).

14  Popularna analiza czynników wewnętrznych (mocnych i słabych stron) i zewnętrznych (szans i zagro-
żeń), często wykorzystywana również w biznes planach.

4. jaK przYgotoWaĆ SiĘ do załoŻenia Spółdzielni Socjalnej?
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3. Liczy się nie tylko kasa, czyli co wyróżnia spółdzielnię socjalną?

Spółdzielnia socjalna, oprócz działalności gospodarczej, może prowadzić też dzia-
łania na rzecz swojego otoczenia, społeczności lokalnej. Można to wykorzystać w kontek-
ście wyróżnienia się na rynku. W jaki sposób?

Przykładowo może to wyglądać tak: „Z każdych 10 zł, które u nas zostawisz 2 zł 
zostanie przeznaczone na kolonie dla dzieci z naszej gminy”. Oczywiście w takiej sytuacji 
musimy takiej obietnicy dotrzymać, a wcześniej musimy ją też uwiarygodnić (np. prowa-
dząc na naszej stronie licznik uzbieranych pieniędzy lub licznik dostarczający informacji, 
ile brakuje pieniędzy, by zorganizować kolonie dla 15 dzieci; w dalszej kolejności zamie-
śćmy na stronie relację z kolonii i opinie uczestników).

4. Jakie fundusze własne występują w spółdzielni socjalnej?

Konstruując bilans w biznes planie, musimy pamiętać o uwzględnieniu specyficz-
nych funduszy, jakie występują w spółdzielni socjalnej. Będą to:

• fundusz udziałowy – powstały z wpłat udziałów wniesionych przez członków 
spółdzielni zgodnie ze statutem danego podmiotu (czyli fundusz udziałowy  
= liczba członków x wysokość udziału określona w statucie x liczba udziałów 
obowiązkowych), 

• fundusz zasobowy – tworzony jest z wpisowego, wniesionego przez każdego  
z członków, zgodnie ze statutem konkretnej spółdzielni (czyli fundusz zaso-
bowy w pierwszym roku = liczba członków x wysokość wpisowego); fundusz 
ten może być również tworzony z wniesionych wkładów; w następnych latach 
fundusz zasobowy zasilany jest przez minimum 20% nadwyżki bilansowej spół-
dzielni,

• fundusz wzajemnościowy, jeśli spółdzielnia planuje założyć lub przystąpić do 
konsorcjum spółdzielni socjalnych.

5. Co dzieje się z zyskiem, czyli jak podzielić nadwyżkę bilansową?

Jak już zapewne wiesz, ustawa o spółdzielniach socjalnych dokładnie precyzuje 
zasady podziału nadwyżki bilansowej (minimum 20% – fundusz zasobowy; minimum 
30% – cele wynikające z ustawy, czyli głównie reintegracja społeczna i zawodowa, dzia-
łania na rzecz społeczności lokalnej; reszta – fundusz wzajemnościowy, o ile mamy plany 
związane z założeniem lub przystąpieniem do konsorcjum). Należy te zasady uwzględnić 
w podziale nadwyżki (w bilansie zamieszczonym w biznes planie) przynajmniej w takim 
zakresie, w jakim jest to możliwe na etapie prognozowania (np. pewne jest, że minimum 
20% nadwyżki pójdzie na fundusz zasobowy).
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6. Czy można na pół gwizdka, czyli jaka skala działania?

W przypadku spółdzielni, socjalnej skala działania, wolumen zamówień, a więc 
tym samym pojemność rynku, powinny być takie, aby zapewnić zatrudnienie minimum 
pięciu osobom, docelowo na pełny etat.

W dalszej części pokażę Ci 3 wybrane narzędzia, które będą przydatne w trackie 
pisania biznes planu. 

4.6 co to jeSt perSona i po co ci ona W Spółdzielni Socjalnej?

Powinniśmy dążyć do zrozumienia naszego klienta, jego dogłębnych (nie za-
wsze ujawnionych lub nawet uświadomionych) potrzeb i emocji. Jeśli zdefiniujemy so-
bie (tak, jak to często wygląda w biznes planach), że naszym klientem jest osoba wieku  
30 – 50 lat, zarabiająca w granicach przeciętnego wynagrodzenia, mieszkająca w mieście 
wojewódzkim, to jest to pewne przybliżenie. Czy jednak pozwala nam dogłębnie zrozu-
mieć tego klienta? Nie. Dlatego należy wykorzystać inne narzędzia. Jednym z nich jest 
tzw. persona.

Co to jest persona?

Persona to przedstawiciel Twojej grupy docelowej, a dokładniej możliwie szcze-
gółowy opis tego przedstawiciela z uwzględnieniem dogłębnych potrzeb, priorytetów, 
emocji i wartości naszego klienta. To również motto, historia życiowa, pasje i zaintere-
sowania. Zamiast suchych danych, możemy dzięki temu zobaczyć konkretną osobę, która 
się za nimi kryje (razem z jej słabościami, zainteresowaniami i problemami). Ponieważ 
w praktyce mamy różne grupy klientów, to zwykle będziemy musieli przygotować kilka 
person dla naszego biznesu.

Z czego składa się persona?

Persona obejmuje m.in.:
• informacje ogólne: imię, nazwisko, zawód, stanowisko, wiek,
• sytuacja życiowa, pasje, zainteresowania,
• cele i wyzwania persony, w tym co persona chce osiągnąć za pomocą produktu 

/usług z naszej branży,
• cytat, którym kieruje się persona w życiu, motto życiowe,
• problemy, które możemy rozwiązać,
• wyzwania, które możemy pomóc zrealizować,

4. jaK przYgotoWaĆ SiĘ do załoŻenia Spółdzielni Socjalnej?
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• rytuały, jak wygląda typowy dzień persony, 
• motywację, czyli dlaczego dana osoba interesuje się produktem,
• bariery, czyli co ją drażni i może zniechęcać do produktu.

Ważne jest, by do naszej persony dobrać zdjęcie (na końcu procesu, by nie wypa-
czyło to kształtu persony). Pozwoli to zwizualizować konkretną osobę i jej potrzeby.

Jak zbudować personę w spółdzielni socjalnej?

Możesz wyjść od cech demograficznych (wiek, płeć, miejsce zamieszkania). 
Następnie jednak należy je pogłębić poprzez badania czy obserwacje, w tym rozmowy  
z klientami. Najważniejsze to skoncentrować się na konkretnych zachowaniach na-
szych klientów oraz motywacji i potrzebach, które za tymi zachowaniami stoją. Nie po-
winieneś budować persony tylko na podstawie własnych wyobrażeń i doświadczeń,  
bo będzie to obraz wypaczony i najpewniej oderwany od rzeczywistości.

Przykład, czyli persona mojego bloga…

Jakiś czas temu zastanawiałem się nad kluczowymi personami mojego bloga15. 
Jedną z nich jest Ania, która ma 29 lat, mieszka w dużym mieście, ma wyższe wykształ-
cenie i najprawdopodobniej wynajmuje mieszkanie. Ania szuka w Internecie informa-
cji dotyczących zatrudnienia i rozważa założenie spółdzielni socjalnej jako alternatywy  
na rynku pracy. Szuka nowych możliwości zatrudnienia (jest nieaktywna zawodowo  
lub chce zmienić miejsce pracy, które nie spełnia jej oczekiwań). Interesuje się rozrywką. 
Ania szuka stabilizacji, w tym stabilnego zatrudnienia.

No cóż, można powiedzieć, że nie jest to typowa (myśląc stereotypowo) założycielka 
spółdzielni socjalnej, prawda? Skąd więc wziąłem taką personę? Oparłem się na analizie 
danych z dwóch źródeł:

• Google Analitycs (podstawowe narzędzie analityki internetowej),
• wypowiedziach użytkowników bloga udzielonych w ankiecie (np. znaczny od-

setek czytelników to potencjalni spółdzielcy – Ania dopiero interesuje się te-
matem), którą otrzymuje się drogą mailową przy zapisie na newsletter (dzięki 
temu m.in. wiem, o czym pisać kolejne wpisy na blogu).

W czym taka persona jest mi pomocna? Na pewno łatwiej pisze się do Ani,  
niż do „wszystkich użytkowników Internetu”. Wiem na co zwracać uwagę we wpisach 
kierowanych do grupy potencjalnych spółdzielców. Łatwiej jest skonstruować produkt 

15 Dla przypomnienia: https://SpoldzielniaSocjalnawPraktyce.pl [dostęp: 7.02.2019].

https://SpoldzielniaSocjalnawPraktyce.pl
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i jego opis (mam na myśli książkę, którą trzymasz w rękach, a która kierowana jest  
do poczatkujących i średnio zaawansowanych użytkowników).

4.7 jaK oSzacoWaĆ liczbĘ potencjalnYcH KlientóW?

Temat szacowania liczby potencjalnych klientów często sprawia sporo trudności 
podczas przygotowania biznes planu spółdzielni socjalnej. Czasem liczba ta mylona jest 
z klientami, których faktycznie zamierzamy pozyskać, a czasem pojawiają się tutaj nawet 
fantazje w rodzaju, że potencjalni klienci to 5 mln ludzi. Jak więc podejść do tego tematu?

Zaczniemy od wyjaśnienia, kto to jest potencjalny klient? 
Otóż jest to osoba, instytucja lub firma, która posiada wybrane przez nas cechy,  

do której potrzeb dostosowaliśmy naszą ofertę i której rozwiązujemy konkretny problem 
lub zaspokajamy konkretną potrzebę. Innymi słowy, są to osoby, które będą w największym 
stopniu zainteresowane zakupem naszej usługi i będą w stanie za tę usługę zapłacić.

Jak wyznaczyć cechy klienta?

Rozważmy to na przykładzie. Załóżmy, że chcemy uruchomić przedszkole na osiedlu. 
Kto będzie naszym potencjalnym klientem? Na pewno będą to osoby, które:

• mieszkają na naszym osiedlu (ewentualnie przejeżdżają przez nie lub obok 
niego w drodze do pracy),

• mają dzieci w wieku 3-5 lat,
• nie są w stanie we własnym zakresie rozwiązać sprawy opieki nad dzieckiem  

– np. oboje rodzice pracują,
• dysponują przy tym dochodem pozwalającym na ponoszenie comiesięcznych 

opłat z tytułu opieki nad dziećmi (kwestia kryterium dochodowego będzie za-
leżeć m.in. od kosztów życia w danym mieście; chodzi tutaj o zastanowienie 
się, ile musi zarabiać dana osoba, by było ją stać na nasze usługi – punktem 
odniesienia może być minimalne czy przeciętne wynagrodzenie).

Pewnie jeszcze kilka innych cech pozwoliłoby na dalsze doprecyzowanie nasze-
go klienta (np. mogą to być osoby, którym zależy na wszechstronnym rozwoju dziecka  
lub są w stanie zapłacić za dodatkowe pożądane przez siebie usługi).

Jeśli z kolei prowadzimy osiedlową piekarnię, klientami będą osoby, które miesz-
kają na naszym osiedlu, pracują najczęściej od godz. 9.00-17.00 (musimy do tego do-
stosować godziny otwarcia) i cenią sobie przede wszystkim zdrowe i smaczne pieczywo 
(jeśli na tym koncentrujemy się w naszej działalności). 
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Musimy też być świadomi, że z grupy naszych potencjalnych klientów nie wszyscy 
skorzystają z naszych usług. Część osób z jakichś powodów – wybierze ofertę konkurencji, 
a część osób nie będzie w danym momencie zainteresowana transakcją. Oszacowanie 
liczby klientów w tym kontekście jest ważne, ze względu na fakt, że dostarcza istotnych 
informacji na temat pojemności rynku.

Można też powiedzieć, że potencjalni klienci stanowią rodzaj rynkowego tortu  
do podziału pomiędzy firmy prowadzące działalność w danej branży. Graficznie przedsta-
wia to Rysunek 6. 

Rysunek 6. Potencjalni klienci

Jak więc oszacować liczbę potencjalnych klientów?

Przede wszystkim, punktem wyjścia do oszacowania liczby potencjalnych klien-
tów powinno być dokładne określenie cech typowego klienta, czyli to, co w pewnym 
uproszczeniu zrobiliśmy powyżej.

Mając określone cechy potencjalnego klienta, wykorzystamy to, by skorygować 
liczbę wszystkich ludzi z danego terenu do tych, którzy mogą faktycznie być zainte-

Źródło: opracowanie własne
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resowani naszą ofertą (ekonomiści mówią o skorygowaniu popytu całkowitego do 
popytu w danym segmencie rynku). Zidentyfikowane cechy będą pełniły tutaj rolę 
wskaźników. Łańcuch tych wskaźników pozwoli nam określić liczbę potencjalnych 
klientów.

W naszym przykładzie może to wyglądać następująco:
a) liczba gospodarstw domowych na osiedlu – 2 400,
b) liczba gospodarstw domowych na osiedlu, które mają dzieci w wieku 3-5 lat  – 600,
c) liczba gospodarstw domowych, które spełniają powyższe warunki i nie są  

w stanie kwestii opieki rozwiązać we własnym zakresie – 400,
d) liczba gospodarstw domowych, które spełniają powyższe warunki i dysponują 

dochodem pozwalającym na ponoszenie comiesięcznych opłat z tytułu opieki 
nad dzieckiem – 220.

Tym samym w naszym przypadku liczba potencjalnych klientów to 220 gospo-
darstw domowych. W dalszym kroku należałoby zastanowić się, ile dzieci jest średnio  
w jednym gospodarstwie domowym. Oczywiście – jak wspominałem wcześniej – nie zna-
czy to, że tych 220 gospodarstw domowych zdecyduje się na nasze usługi. Część z nich 
skorzysta z oferty firm konkurencyjnych lub dokona zakupu usług na „czarnym rynku”  
(np. skorzysta z opiekunek pracujących na czarno).

Konstruując łańcuch wskaźników na każdym z etapów, możemy sobie zadawać 
pytania pomocnicze w rodzaju: czy każda osoba, która spełnia cechę „a” będzie na-
szym klientem? Czy każda osoba, która posiada cechę „a” i „b” będzie naszym klien-
tem… Takie pytania będą prowadzić do dokładnego sprecyzowania naszej grupy do-
celowej.

Proste? Może się tak wydawać. Najtrudniejsze jest jednak pytanie, na jakiej pod-
stawie oszacować powyższe liczby, by było to wiarygodne. W naszym przypadku może to 
wyglądać następująco:

• liczba gospodarstw domowych na osiedlu – możliwe źródła: liczba mieszkań 
na osiedlu ustalona na podstawie danych zarządcy nieruchomości (spółdzielni 
mieszkaniowej), informacja stosunkowo prosta do pozyskania, np. w oparciu  
o stronę internetową danego zarządcy nieruchomości; inne możliwe źródło,  
to dane urzędu miasta,

• liczba gospodarstw domowych na osiedlu, które mają dzieci w wieku 3-5 lat  
– możliwe źródła: dane urzędu miasta pochodzące z raportów czy strategii roz-
woju miasta; poza tym korzystając z Banku Danych Lokalnych, dostępnego na 
stronie Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl), jesteśmy w stanie 
dotrzeć do informacji na temat liczby dzieci w danym mieście, czy powiecie 

http://www.stat.gov.pl


Spółdzielczość Socjalna poradnik Skrajnie praktyczny

94

w wieku 3-5 lat. Informacje te następnie można przenieść na dane osiedle.  
Należy przy tym uwzględnić średnią liczbę dzieci w gospodarstwie domowym 
(znów przydadzą nam się dane Głównego Urzędu Statystycznego) oraz spe-
cyfikę danego osiedla (może się okazać, że nasze osiedle składa się z nowych 
mieszkań użytkowanych przez młode rodziny); to wszystko pozwoli nam osza-
cować szukaną liczbę, 

• liczba gospodarstw domowych, które spełniają powyższe warunki i nie są w sta-
nie kwestii opieki rozwiązać we własnym zakresie – możliwe źródła: dobrym 
rozwiązaniem może być przeprowadzenie własnych badań ankietowych wśród 
gospodarstw domowych spełniających powyższe warunki. Następnie wyniki 
takich badań przenosimy na całość interesującej nas grupy. Inny sposób to do-
tarcie do danych ogólnokrajowych mówiących o potrzebie opieki nad dziećmi 
(kluczowe pytanie: jaki odsetek gospodarstw domowych z dziećmi w wieku 3-5 lat 
nie jest w stanie we własnym zakresie zająć się opieką nad dziećmi) i te dane 
przenieść na intersujący nas teren,

• liczba gospodarstw domowych, które spełniają powyższe warunki i w których 
rodzice dysponują dochodem, pozwalającym na ponoszenie comiesięcznych 
opłat z tytułu opieki nad dziećmi – możliwe źródła: własne badania ankietowe 
(można podać w badaniach planowany przedział cenowy i zapytać potencjal-
nych klientów, czy będzie ich stać na ponoszenie opłat w takiej wysokości); 
alternatywnie można poszukać informacji na temat odsetka osób zarabia-
jących, np. w danym województwie powyżej przeciętnego wynagrodzenia  
w interesującym nas przedziale wiekowym (np. 25-45 lat) i przenieść te 
dane na interesujący nas teren; jeszcze inny sposób to wykorzystanie ba-
dań GUS (subiektywna ocena kondycji finansowej gospodarstw domowych 
w interesującej nas grupie wiekowej) i również przeniesienie ich na intere-
sujący nas teren.

Nie brzmi to już tak prosto, prawda? Cała sztuka wymaga odpowiedniej konstruk-
cji wskaźników16 (zdefiniowanych cech klienta), by z jednej strony odpowiadały one spe-
cyfice naszej działalności, a z drugiej strony możliwe było oszacowanie konkretnej liczby 
potencjalnych klientów. 

Powyższy sposób postępowania nie jest oczywiście jedynym możliwym sposobem 
określania pojemności rynku. Jednak moim zdaniem w przypadku spółdzielni socjalnych 
rozpoczynających działalność jest jedną z ciekawszych i prostszych technik. Pamiętaj 
przy tym, że jest to przybliżenie – szacunek, a nie twarde fakty. 

16 Metoda opisana jest też w: J. Pasieczny, Biznesplan, PWE, Warszawa2007.
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4.8 jaK WYznaczYĆ cenĘ na oFertĘ Spółdzielni?

Wcześniej czy później, zakładając spółdzielnię socjalną, dojdziesz do miejsca,  
w którym trzeba będzie się zastanowić „jak wycenić naszą ofertę? Ile to powinno koszto-
wać”. Są trzy podstawowe metody wyznaczania ceny:

1. Ustalanie ceny metodą: koszty + marża

Teoretycznie metoda jest dosyć prosta. Cena ustalona tą metodą powstaje przez 
dodanie kosztów, jakie spółdzielnia ponosi (lub będzie ponosić) w związku z wytwarza-
niem określonego produktu i pożądanego zysku (marży). Zwykle ostateczna cena, jaką 
płaci nabywca, jest jeszcze powiększona o podatek od towarów i usług (VAT), jeśli oczy-
wiście spółdzielnia będzie VAT-owcem.

Zaletą metody jest konieczność poznania kosztów, prostota oraz to, że gwarantuje 
zysk – oczywiście pod warunkiem, że zrealizujesz zakładaną sprzedaż.

Przykładowo, jeśli chcemy prowadzić przedszkole i nasze koszty będą wynosić  
20 tys. zł miesięcznie, a spodziewamy się 30 klientów (dzieci), to zakładając marżę na po-
ziomie 15%, wyjdzie nam cena na poziomie ok. 766 zł.

W praktyce ustalenie ceny w ten sposób może być już nieco bardziej skompli-
kowane. Kluczowe pytanie brzmi: jak ustalić marżę? Jeśli będzie ona za duża, to klient 
nie zaakceptuje ceny i nie zrealizujesz zakładanej sprzedaży. Jeśli za mała, to okaże się,  
że mogłeś zrealizować większe zyski. Wadą tej metody jest więc koncentracja na kosz-
tach, a nie na korzyściach dla klienta i możliwościach uzyskania wyższej ceny. 

Poza tym jeśli rozpoczynasz działalność, musisz bazować na prognozowanych 
kosztach i prognozowanej sprzedaży. Błędy w prognozowanej sprzedaży, w szczególno-
ści mniejsza sprzedaż zmienią koszty jednostkowe przypadające na sprzedany produkt/
usługę. 

2. Metoda popytowa

W tej metodzie podstawą ceny jest istniejący lub przewidywany popyt, czyli 
w pewnym uproszczeniu: bierzemy pod uwagę grupę klientów, do której kierujemy na-
szą ofertę, ich wrażliwość na cenę oraz postrzeganie wartości naszej oferty. Należy tutaj 
uwzględnić również inne czynniki wpływające na popyt, np. dochody osiągane przez po-
tencjalnych nabywców, strukturę demograficzną, przyzwyczajenia, podatność na modę.

4. jaK przYgotoWaĆ SiĘ do załoŻenia Spółdzielni Socjalnej?
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„Wyznaczenie właściwego poziomu ceny ma w sobie więcej ze sztuki niż z nauki”.

„Właściwa cena to zwykle ta, którą klient akceptuje, choć z pewnym oporem”.

Źródło: A. Maurya, Metoda, Running Lean. Iteracja od planu A do planu, który da Ci sukces, Wy-
dawnictwo Helion, Gliwice 2013, s. 135.

Trzeba pamiętać, że klienci są mniej wrażliwi na cenę, gdy np. kupują rzadko dany 
produkt, substytuty lub produkty konkurencji są nieliczne lub nie ma ich wcale (czyli 
klienci nie mają za bardzo z czego wybierać), klienci uważają, że wyższe ceny są uzasad-
nione (tutaj jest więc pole do kreowania wartości oferty w oczach klientów), wydatek jest 
niewielką częścią dochodu klienta.

Warto też zauważyć, że nasi klienci mogą się różnić swoimi oczekiwaniami doty-
czącymi poziomu oferty i akceptowanej ceny. W takiej sytuacji rozwiązaniem może być 
różnicowanie ceny w zależności od wybranego pakietu usług, czyli np. wprowadzenie 
oferty platynowej, złotej i srebrnej.

Dodam jeszcze, że najczęściej nienajlepszym pomysłem jest pytanie klientów o to, 
jaką cenę byliby skłonni zapłacić. Ich interes ekonomiczny będzie w tej sytuacji sprzeczny 
z naszym, tzn. z punktu widzenia ekonomicznego dla klientów najkorzystniej będzie po-
dać najmniejszą cenę. Powiedz raczej, ile to będzie kosztować i sprawdź reakcję klienta. 
A tak naprawdę najlepszym rozwiązaniem będzie testowa sprzedaż.

W przykładzie z przedszkolem cena wyznaczona w oparciu o tę metodę będzie za-
leżeć m.in. od tego do jakich klientów kierujemy swoją ofertę, na ile cena jest dla nich 
czynnikiem decyzyjnym na tym rynku, a na ile ważne są inne elementy oferty. Jeśli badania 
rynku wskażą na taką potrzebę, możemy też wprowadzić różne pakiety usług. Przyjmijmy, że 
kierujemy swoją ofertę do klientów zamożnych, którzy są w stanie zapłacić więcej za usługi 
wysokiej jakości. Cena może wynosić 1000 zł miesięcznie za ofertę, w której np. zapewnia-
my w maksymalnie możliwym stopniu indywidualizację opieki i dbałość o rozwój każdego 
dziecka w zależności od jego uzdolnień, zainteresowań i predyspozycji. Możemy też zapew-
nić dodatkowe usługi w najdroższym pakiecie np. dowóz i odbiór dzieci do i z przedszkola.

3. Wysokość ceny na podstawie cen produktów konkurencyjnych

W tej metodzie decyzje dotyczące ceny są podejmowane po przeprowadzaniu 
analizy cen produktów konkurencyjnych. Możemy wówczas oferować nieco więcej (cho-
dzi o wartość postrzeganą przez klientów) po cenie zbliżonej jak konkurencja.



97

W przykładzie z przedszkolem należałoby się zorientować, ile kosztuje pobyt w po-
bliskich przedszkolach, jaka będzie wartość naszej oferty postrzegana przez klientów  
w kontekście ofert konkurencyjnych i na tej podstawie wyznaczyć cenę (patrzenie tyl-
ko na cenę bez porównania wartości oferty jest dla mnie nieporozumieniem). Załóżmy,  
że w pobliżu są dwie placówki – w jednej cena wynosi 500 zł i jest to bardziej przechowal-
nia, w której jest mało opiekunek i brak jest jakichkolwiek usług dodatkowych. W drugim 
punkcie cena wynosi 800 zł i oferta jest już bardziej rozbudowana, np. w ramach progra-
mu są zajęcia rozwijające uzdolnienia artystyczne dzieci czy np. zajęcia z angielskiego. 
Jaką strategię może wybrać spółdzielnia? W pewnym uproszczeniu i jeśli takie będą po-
trzeby klientów może zaoferować bardziej elastyczne godziny otwarcia, zaprosić rodziców  
i dzieci do współtworzenia programu i wycenić ofertę np. na 850 lub 900 zł miesięcznie 
lub – jeśli będzie na to grupa chętnych rodziców – może zagospodarować niszę pomiędzy 
ceną 500 i 800 zł, czyli coś więcej niż przechowalnia, ale jeszcze nie tak bogata oferta jak 
w placówce za 800 zł17.

Co z tego dla nas wynika?

W praktyce najczęściej stosuje się pewną mieszankę wszystkich trzech metod, 
czyli bierzemy pod uwagę zarówno koszty, jak i specyfikę grupy docelowej oraz cenę ofert 
konkurencyjnych w kontekście wartości postrzeganej przez daną grupę klientów.

Warto też zauważyć, że wielu klientów wykorzystuje cenę jako miernik jakości 
(zwłaszcza, jeśli nie mają pełnych informacji o rzeczywistej jakości i wartości oferty). Tym 
samym często cena jest wskaźnikiem korzyści osiąganych z zakupu.

4.9 jaK oSzacoWaĆ SprzedaŻ? 

Szacowanie sprzedaży w spółdzielni socjalnej rozpoczynającej działalność gospo-
darczą jest jednym z kluczowych zagadnień w biznes planie. Wielkość sprzedaży bezpośred-
nio przekłada się na wielkość szacowanych przychodów. Błędy w tym zakresie mają więc 
zgubne skutki w kontekście nie tylko oceny biznes planu, ale i w realizacji przedsięwzięcia. 

Myślę, że są 3 podstawowe metody szacowania sprzedaży w spółdzielni socjalnej.

1. Wolny udział w rynku

Jedną z prostszych technik jest tzw. wolny udział w rynku. Jeśli dysponujemy 
rzetelnymi informacjami na temat potencjalnej liczby klientów (potencjalnej wielkości 

17 W powyższym przykładzie pomijam kwestie dopłat do pobytu dziecka w przedszkolu ze strony gminy.
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rynku) oraz liczby klientów obsługiwanych przez konkurencję (część rynku zajęta przez 
konkurencję), odejmując od siebie te dwie wielkości otrzymamy liczbę klientów, którzy 
nie korzystają z aktualnej oferty rynku, mimo że mają potrzebę danego rodzaju (dążąc  
do otrzymania szacowanej sprzedaży należy tę liczbę przemnożyć przez średnią wielkość 
zakupów jednego klienta). Przykład? Bardzo proszę: jeśli mamy oszacowaną liczbę poten-
cjalnych klientów przedszkola i wiemy, ile miejsc jest u konkurencji, możemy w pewnym 
przybliżeniu oszacować wolny udział w rynku.

Najprostszą sytuacją, w której zwykle będziemy w stanie ocenić, że istnieje wolny 
udział w rynku jest występowanie list/zapisów kolejkowych (z drugiej strony, trzeba też 
wykazać tutaj ostrożność – kolejki do przedszkoli mogą wynikać z tego, że rodzice zapi-
sują dzieci do kilku przedszkoli naraz tak na wszelki wypadek; w tym przypadku może  
to więc zaciemniać obraz).

Oczywiście nie zawsze dysponujemy informacjami tego rodzaju. Wadą tej metody 
jest więc to, że nie zawsze będziemy mogli ją zastosować w praktyce.

2. Szacowanie sprzedaży na podstawie sprzedaży konkurencji

Możemy się posługiwać tą metodą, gdy:
• główne charakterystyki naszej firmy (np. asortyment produktów, lokalizacja) są 

zbliżone do firm konkurencyjnych,
• dysponujemy wiarygodnymi informacjami dotyczącymi poziomu i struktury 

sprzedaży konkurentów,
• mamy świadomość różnic konkurentów od naszego przedsięwzięcia.

Jak to może działać w praktyce?

Załóżmy, że chcemy otworzyć lokal gastronomiczny przy rynku w miejscowości 
turystycznej. W pobliżu funkcjonują 4 inne placówki gastronomiczne. Licząc klientów, 
korzystających z ich usług w ciągu dnia, przez pewien okres czasu będziemy znać średnią 
liczbę klientów w tych placówkach (do tej informacji jesteśmy też w stanie dotrzeć, do-
konując zakupu po otwarciu i przed zamknięciem placówki – paragony są numerowane, 
odejmując numer końcowy od początkowego otrzymamy liczbę transakcji w ciągu dnia). 
Poza tym, mając liczbę klientów możemy ją przemnożyć przez średnie wydatki w placów-
kach gastronomicznych, co da nam wartość sprzedaży (do tej ostatniej informacji jeste-
śmy w stanie dotrzeć, korzystając z raportów branżowych dot. rynku gastronomicznego).

Zakładając, że nasza restauracja będzie się wyróżniać (inaczej nie ma większego 
sensu jej otwieranie) można zaplanować sprzedaż na podstawie liczby klientów u kon-
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kurencji, czyli potraktować liczbę klientów konkurencji jako punkt odniesienia dla nas. 
Musimy przy tym pamiętać, że jest to szacunek, a jego realność będzie zależała m.in. od 
naszych realnych działań i umiejętności się wyróżnienia. 

3. Szacunek sprzedaży w oparciu o istniejące zamówienia

Podstawą są w tym przypadku sygnalizowane zamówienia (szacunek sprzedaży 
otrzymamy, sumując tego rodzaju zamówienia).

Jest to jedna z prostszych metod. Możemy ją jednak stosować przy ograniczonej licz-
bie odbiorców. Oczywiście wymaga to wcześniejszych rozmów z tymi klientami i dokona-
nia przynajmniej wstępnych uzgodnień. Warunkiem wiarygodności tej metody jest bowiem 
udokumentowanie zamówień poprzez, np. listy intencyjne lub umowy przedwstępne. Te 
ostatnie zresztą warto załączyć w każdym przypadku do biznes planu. Potwierdzają one za-
interesowanie potencjalnych klientów naszą ofertą i zwiększają wiarygodność biznes planu.

Czwarta droga

A co zrobić, jeśli nie możemy zastosować żadnej z powyższych metod?

W takiej sytuacji szacowana sprzedaż powinna być wynikiem wszystkich analiz 
przeprowadzonych w ramach planowania biznesu. Punktem wyjścia będzie liczba poten-
cjalnych klientów oraz częstotliwość zakupu. Jak może wyglądać takie szacowanie sprzeda-
ży na potrzeby biznes planu spółdzielni rozpoczynającej działalność? Przykładowo to tak:

a) weźmy pod uwagę restaurację oferującą posiłki na wynos, specjalizującą się  
w posiłkach wegańskich; załóżmy, że liczba potencjalnych klientów to 1000 
osób (o tym jak wyznaczyć tę liczbę pisałem w podrozdziale 4.7), częstotliwość 
zakupu (średnia dla branży) to 4 razy w miesiącu (tę informację możemy pozyskać  
z analizy źródeł wtórnych, np. raportów o rynku czy danych statystycznych); 
daje nam to potencjalną wielkość rynku w wysokości 8000 transakcji mie-
sięcznie,

b) nasza spółdzielnia socjalna oferuje wyróżniki swojej oferty (coś, co będzie ofe-
rowało weganom określoną wartość – załóżmy na nasze potrzeby, że będą to 
szczegółowe informacje nt. składu i źródła potraw), które pozwolą na przejęcie 
15% rynku w ciągu pierwszego półrocza działalności (wskaźnik 15% wynika  
z ankiety przeprowadzonej na próbie 400 potencjalnych klientów – 50 osób, 
czyli 25% zadeklarowało korzystanie z usług spółdzielni od razu po rozpoczę-
ciu działalności, z ostrożności przyjęto 15%),

c) planujemy przywiązywanie bardzo dużej wagi do jakości produktów i pozio-
mu obsługi, co – biorąc również pod uwagę wyróżniki naszej oferty – pozwala  
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poczynić założenie, że większość klientów, która raz skorzysta z usług spółdziel-
ni, pozostanie klientami w przyszłości, planowane jest również wykorzystanie 
narzędzi motywowania klientów do dalszych zakupów (w tego rodzaju uza-
sadnieniu w biznes planie należy powołać się na jego część, w której opisano 
przywoływane narzędzia),

d) założono również, że planowane metody promocji (w tym np. aktywność na 
forach branżowych, artykuły sponsorowane, zniżki na imprezy w mieście – in-
teresujące dla wegan oczywiście) oraz dotychczasowi zadowoleni klienci (tutaj 
należy powołać się na metody stymulowania skutecznego marketingu szepta-
nego opisane w innej części biznes planu) pozwolą przyciągnąć kolejnych 10% 
klientów z grupy docelowej, co pozwoli w drugim półroczu realizować sprzedaż 
na poziomie 2 000 transakcji miesięcznie.

Czy, szacując sprzedaż w ten sposób, mamy gwarancję sukcesu? Oczywiście, że nie. 
Prowadzenie firmy zawsze będzie związane z ryzykiem. Jednak dzięki opisywanym dzia-
łaniom otrzymamy realne wyobrażenie o możliwej wielkości sprzedaży. Z drugiej strony 
jeszcze nie słyszałem o biznesie, w którym szacowany poziom przychodów pokrywałby 
się w 100% z szacunkami (zwykle przychody są mniejsze niż planowane). 

Idealnym rozwiązaniem na etapie planowania, byłaby testowa sprzedaż produktu 
i obserwacja reakcji rynku, ale nie zawsze będzie to możliwe do zastosowania w prosty 
sposób. 

Podsumowując, najczęściej poziom sprzedaży szacowany jest w taki sposób, by wy-
glądał interesująco, ale jednocześnie wykonalnie. Najważniejszą sprawą jest przy tym 
wyjaśnienie założeń, które zostały przyjęte. Założenia są źródłem znacznie cenniejszej 
wiedzy, niż same liczby związane z planowaną sprzedażą, pozwalają bowiem na ocenę 
wiarygodności przyjętej wielkości sprzedaży.

4.10 jaKie SĄ najczĘściej popełniane błĘdY  
 W bizneS planacH Spółdzielni Socjalnej?

Przedstawiam najczęściej popełniane błędy przez osoby przygotowujące biznes 
plan spółdzielni socjalnej.

1.  Brak przywołania wiarygodnych danych czy badań zewnętrznych

Jest to jeden z podstawowych błędów. Spółdzielcy, pisząc biznes plan opierają 
się często na własnych obserwacjach. Brakuje natomiast odniesienia się do obiektyw-
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nych badań zewnętrznych (np. raportu, który mówi, dlaczego klienci rezygnują z usług 
restauracji lub co cenią w ofercie firm cateringowych) lub do badań przeprowadzonych 
we własnym zakresie (choćby badań ankietowych). Powyższe dotyczy zwłaszcza opi-
su potrzeb klientów – często są one definiowane na bazie wyobrażeń i doświadczeń 
członków spółdzielni bez analizy danych obiektywnych. Skutkiem tego, trudno np. oce-
nić czy oferta spółdzielni odpowiada na te potrzeby. Oczywiście nie zawsze będziemy 
w stanie dotrzeć do badań zewnętrznych, zwykle jednak, jeśli poświęcimy wystarczają-
cą ilość czasu, będzie to możliwe. W awaryjnej sytuacji zostaje nam przeprowadzenie 
badań we własnym zakresie. 

2.  Źle sformułowane cele działania

Najczęstszy błąd w tym zakresie to definiowanie zadań, (czyli tego, co spółdzielnia 
planuje zrobić: uruchomienie kuchni, kupno samochodu) zamiast celów (czyli korzyści, 
które chcemy osiągnąć, typu: wygospodarowanie zysku w kwocie 10 tys. zł na koniec 
pierwszego roku działalności przy zatrudnieniu wszystkich członków na pełny etat). Do-
dam jeszcze, że prawidłowo sformułowane cele powinny być konkretne, mierzalne (by-
śmy wiedzieli czy cel został osiągnięty, ewentualnie, w jakim stopniu został osiągnięty)  
i określone w czasie. 

3.  Niedocenianie konkurencji

Postawmy sprawę jasno: na zdecydowanej większości rynków, pojawienie się 
spółdzielni będzie oznaczało przejęcie lub próbę przejęcia części istniejącego tortu (czy-
li grupy klientów). Tylko w niektórych przypadkach rynek będzie na tyle rozdrobniony  
(z punktu widzenia konkurencji) i jednocześnie szeroki (z punktu widzenia klientów),  
że pojawienie się spółdzielni nie wywoła reakcji konkurentów. 

Najczęściej jednak konkurenci zauważą wejście nowego podmiotu na rynek i będą 
walczyć o dotychczasowe status quo. Jak będą to robić? To już zależy od branży. Może 
to być kopiowanie ciekawych rozwiązań zastosowanych przez nowych graczy, wykorzy-
stanie istniejących kontaktów do utrzymania/zwiększenia sprzedaży czy też oczernianie 
spółdzielni socjalnej (poprzez np. podkreślanie braku kwalifikacji spółdzielców). Ważne, 
byśmy wchodząc na rynek, zdawali sobie sprawę z potencjalnych reakcji konkurentów, 
obserwowali je i byli przygotowani na podjęcie stosownych działań. Dzięki temu będzie-
my o krok przed konkurencją.

W biznes planie znajduje się najczęściej miejsce, w którym powinniśmy zawrzeć 
powyższe informacje (często wręcz pojawia się wprost pytanie tego dotyczące). 
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4.  Nieuwzględnianie konkurencji pośredniej

Klient zastanawiając się nad wyborem produktu/usługi wybiera spośród różnych al-
ternatyw, czyli różnych możliwości zaspokojenia swojej potrzeby czy rozwiązania problemu. 
Tym samym, oferując przykładowo sprzedaż posiłków dla pracowników w miejscu pracy, warto 
wziąć pod uwagę alternatywę w postaci przygotowywania przez te osoby drugiego śniadania 
we własnym zakresie. Dzięki temu będziesz wiedział, jakie korzyści i zalety swojego produktu 
podkreślić w ramach działań promocyjnych (przykładowo: oszczędność czasu, porównywalny 
koszt przygotowania drugiego śniadania we własnym zakresie, większe wartości odżywcze), 
by pokazać, że kupno ciepłego posiłku jest lepszym rozwiązaniem niż robienie kanapek. 

Może jeszcze jeden przykład: wyobraźmy sobie małżeństwo, które szuka sposobu 
wykończenia schodów wewnątrz domu. Mają tutaj do wyboru kilka alternatyw. Mogą te 
schody wykończyć w drewnie, w kamieniu, w ceramice albo jeszcze jakoś inaczej. Tym 
samym, stolarz zajmujący się przygotowaniem drewnianych schodów, konkuruje nie tylko 
z innymi stolarzami (firmami, które dostarczają te same produkty i usługi) ale również  
z firmami, które w inny sposób wykańczają schody (czyli firmami, które zaspokajają tę 
samą potrzebę, co stolarz).

Tym samym, należy postrzegać naszą konkurencję oczami klienta. I oczywiście 
odpowiednie informacje w tym zakresie powinny znaleźć się w biznes planie.

5.  Niedocenianie sezonowości

Prawda jest taka, że zapotrzebowanie na większość produktów/usług wykazuje 
mniejsze lub większe wahanie w ciągu roku. Tymczasem w biznes planach często te-
mat ten traktowany jest pobieżnie. Sposoby radzenia sobie z sezonowością ograniczone  
są do standardowych promocji, czy obniżek cen. Niestety spółdzielcy nie szukają cie-
kawych rozwiązań, które pozwoliłyby w tym okresie przyciągnąć klientów. Zachęcam  
więc do przemyślenia na poważnie tej sprawy i wyjścia poza oklepane frazesy.

6.  Brak realnej przewagi konkurencyjnej

Zdarzają się spółdzielnie, które mają podobny zakres usług, podobny sprzęt i kwa-
lifikacje personelu jak firmy od lat funkcjonujące na rynku. Dlaczego więc klient miałby 
skorzystać z oferty takiej spółdzielni? Nie wiem i przypuszczam, że klient też tego nie 
będzie wiedział. Oznacza to, że trudno mówić o realnej szansie przejęcia części rynku. 

Najczęściej określenie przewagi konkurencyjnej ogranicza się do kwestii ceno-
wych, co jednak nie jest wcale oczywiste (czy spółdzielnia socjalna o profilu remontowo-
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-budowlanym będzie miała niższe koszty od indywidualnego przedsiębiorcy, zatrudniają-
cego pracowników na czarno?) i często ma negatywne konsekwencje (np. przyciągnięcie 
klientów nielojalnych liczących tylko na niższą cenę, brak realnej możliwości zwiększe-
nia ceny bez utraty klientów). 

Warto dokładnie zastanowić się nad źródłami naszej przewagi konkurencyjnej 
(to w końcu jeden z kluczowych czynników decydujących o naszym sukcesie na rynku)  
i opisać to w biznes planie.

7.  Gdzie jest mój rynek?

Podstawowym błędem w tym obszarze jest brak odniesienia się do rynku lokal-
nego. Przykładowo, opisujemy sytuację w całej Polsce (bo akurat takie dane znaleźliśmy), 
podczas gdy głównym obszarem naszego działania będzie gmina czy powiat (czyli np. 
analizujemy rynek budowlany i opisujemy liczbę pozwoleń na budowę domów jednoro-
dzinnych wydanych w całym kraju, podczas gdy działalność będziemy prowadzić na tere-
nie kilku powiatów). Dane ogólnopolskie powinny być, co najwyżej, punktem odniesienia 
do analizy rynku lokalnego. 

Błędem o podobnym charakterze jest niepokrywanie się obszaru analizy konku-
rencji z obszarem działania spółdzielni, przy czym należy rozumieć to dwutorowo:

• obszar w kontekście terytorium – biznes plan powinien zawierać analizę kon-
kurentów z całego obszaru działania spółdzielni, czyli jeśli prowadzimy działal-
ność na terenie całego kraju, to na terenie całego kraju szukamy konkurentów 
lub ich grup o podobnej charakterystyce; weźmy na przykład sklep internetowy 
– oferta kierowana jest do określonych grup mieszkańców całej Polski, tym sa-
mym na takim obszarze musimy szukać naszych konkurentów;

• obszar działania w kontekście naszej oferty – biznes plan powinien zawierać ana-
lizę konkurentów w odniesieniu do całości naszej oferty asortymentowej; jest to 
problemem zwłaszcza w spółdzielniach wielobranżowych: jeśli więc nasza spół-
dzielnia zajmuje się świadczeniem usług remontowych, sprzątania i opiekuńczych, 
to musimy przeanalizować tak naprawdę konkurentów na tych trzech rynkach.

8.  Kto tu będzie pracował, czyli problemy z ludźmi

Częstym błędem są zbyt ogólne, lakoniczne informacje dotyczące kwalifikacji per-
sonelu, np. podanie informacji w stylu „doświadczenie w obsłudze klienta” bez sprecy-
zowania, w jakiej firmie, ile lat doświadczenia czy przywołania przykładowego zakresu 
zadań (czym innym jest praca w call center, czym innym praca w kasie w hipermarke-
cie, a jeszcze czymś innym rozpatrywanie reklamacji, czy praca w kawiarni). Powinniśmy 
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więc dążyć do podania jak największej ilości szczegółowych informacji o kwalifikacjach 
i umiejętnościach personelu, zwłaszcza tych, które mają bezpośredni związek z tym, co 
dane osoby będą robiły w spółdzielni. 

9.  Kto jest moim klientem i jak do niego dotrzeć?

Częstym problemem jest zbyt szerokie definiowanie grupy klientów, czyli coś  
w stylu „naszym klientem są wszyscy ludzie, bo każdy może przyjść na kawę” albo „…wszy-
scy muszą remontować mieszkanie”. Posługując się językiem ekonomicznym, można po-
wiedzieć, że błędem jest brak segmentacji rynku, czyli podziału rynku na grupy klientów 
(o podobnej charakterystyce i podobnych potrzebach), do których spółdzielnia chce do-
trzeć i których potrzeby chce zaspokajać. Jeśli naszym klientem są wszyscy ludzie, to ni-
gdy nie będziemy mieli możliwości, by zaspokoić potrzeby wszystkich ludzi. Podział rynku  
na grupy klientów ułatwia zrozumienie ich potrzeb, przygotowanie oferty pod te potrzeby 
i dobranie odpowiednich metod promocji. 

Warto też wspomnieć, że dokonując segmentacji, musimy dokładnie sprecyzować 
cechy naszych klientów, które będą miały znaczenie (np.: wiek, płeć, wykształcenie, zawód, 
dochody, zainteresowania, problemy, motywacje, bolączki) w kontekście naszej oferty. 

Z tym tematem związana jest jeszcze jedna sprawa: opisując metody promocji, po-
winniśmy je dostosować właśnie do specyfiki naszej grupy docelowej, czyli musimy się 
zastanowić, gdzie nasi klienci bywają, co czytają, gdzie ich można spotkać. Musimy też 
opisać metody promocji dokładniej niż tylko wskazać, że będzie to Internet albo ulotki. Po-
winniśmy pamiętać, by mówić językiem korzyści dla klienta, a nie specyfikacją techniczną 
produktu czy usługi (nikogo nie obchodzi, co możesz mu sprzedać; klientów interesuje tyl-
ko, jaką korzyść będą mogli uzyskać dzięki współpracy z Tobą). Tym samym, powinniśmy np. 
opracowywać różne ulotki (jeśli już koniecznie musimy to robić) dla różnych grup klientów 
(do współpracy z firmą remontową inaczej będziemy przekonywać seniorów, a inaczej mło-
de małżeństwa, gdyż różne są potrzeby i oczekiwania tych grup). Warto więc w tym kontek-
ście pamiętać o potrzebach poszczególnych grup i naszych przewagach konkurencyjnych. 

10. Niedocenianie lub ignorowanie uwarunkowań zewnętrznych

To jest w sumie prosta sprawa. Jeśli przykładowo planujemy współpracę z gminą w du-
żej skali (o wartości powyżej 30 tys. euro rocznie), to musimy pamiętać, że gmina nie może 
nam dać zlecenia ot tak, tylko zobowiązana jest do stosowania prawa zamówień publicznych. 

Jeśli planujemy działalność gastronomiczną, to musimy pamiętać o odbiorze lo-
kalu przez SANEPID (uwaga: nawet to, że wcześniej w lokalu była działalność podobnego 
rodzaju nie znaczy, że z automatu dostaniemy odbiór). 
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Jeśli z kolei zatrudniamy pracowników w oparciu o umowę o pracę na minimalne 
wynagrodzenie, to musimy założyć wzrost tego wynagrodzenia w poszczególnych latach 
(np. w 2017 r. było to 2 100 zł brutto, a w 2019 r. 2 250 zł brutto). 

11. Kwestie finansowe

Zacznę od tego, że sprawy finansowe są efektem wcześniejszej pracy nad biz-
nes planem. Jeśli więc wcześniejsze części biznes planu są niedopracowane, jest pewne,  
że będzie to widać również w analizie finansowej. Podstawowe części analizy finansowej, 
to szacunek przychodów i szacunek kosztów. 

Jeśli chodzi o szacunek przychodów, to punktem wyjścia jest tutaj szacunek sprzeda-
ży w jednostkach naturalnych (czyli np. w sztukach, godzinach, kilogramach w zależności 
od tego, co sprzedajemy). Jest kilka metod szacowania sprzedaży. Prawidłowy szacunek 
sprzedaży wymaga jednak wcześniejszego określenia grupy odbiorców, sprecyzowania 
ich cech i oczekiwań, określenia wielkości potencjalnej liczby klientów, analizy konkuren-
cji i identyfikacji przewag rynkowych, w końcu określenia metod dotarcia do klientów… 
Jeśli tego nie zrobiliśmy, będzie nam trudno prawidłowo oszacować sprzedaż. W tym 
punkcie biznes planu dobrze też widać zależności pomiędzy poszczególnymi częściami 
tego dokumentu. Przychody muszą wynikać z analizy rynku. Nie da się inaczej. 

Wracając do błędów: jednym z podstawowych jest przeszacowanie sprzedaży oraz 
brak źródeł i podstaw szacunków sprzedanych usług – papier zniesie wszystko, jednak sza-
cowanie sprzedaży jest kluczowym elementem i w każdym przypadku powinniśmy wyjaśnić, 
co było podstawą szacunków; możemy oprzeć się m.in. na podpisanych listach intencyjnych, 
obrotach konkurencji lub istnieniu wolnej części rynku. Przydatne będą też np. badania wła-
sne czy raporty zewnętrzne dotyczące potencjalnego zainteresowania naszą ofertą. 

Podobnie zmiany przychodów w poszczególnych latach również wymagają uzasad-
nienia (np. z czego wynika 20% wzrost przychodów w drugim i trzecim roku działalności?). 

Jeśli z kolei chodzi o koszty, podstawowe błędy to:
• brak szczegółowego wyjaśnienia poszczególnych pozycji kosztów (np. nie wia-

domo dokładnie jak obliczono pozycję „wynagrodzenia” – ile osób będzie za-
trudnionych, w jakim wymiarze czasu pracy i za jakie wynagrodzenie, brak in-
formacji na temat tego, co obejmuje pozycja „pozostałe koszty” – nie wiadomo, 
co tam uwzględniono); tym samym trudno ocenić czy uwzględniono wszystkie 
najważniejsze koszty; poszczególne wielkości powinny też być uzasadnione 
pod kątem źródeł szacunków, np. na jakiej podstawie założono zużycie mediów 
na poziomie 700 zł miesięcznie;
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• brak uwzględnienia wszystkich kosztów, często pomijane koszty to, np. paliwo, 
ubezpieczenia majątku, ubezpieczenia AC i OC samochodu firmowego, promo-
cja, koszty badań lekarskich i szkolenia BHP dla pracowników, koszty odzieży 
roboczej,  

• brak wyjaśnienia zmian kosztów w poszczególnych latach (z czego wynikają 
zmiany kosztów?); błędem będzie też często przyjmowanie stałych kosztów  
w ciągu przykładowo trzech lat (np. przyjmujemy stałe wynagrodzenie na mini-
malnym poziomie 2 250 zł brutto w sytuacji, gdy wynagrodzenie to w zasadzie 
co roku się zwiększa).

Pozostałe błędy w części finansowej to:
• bardzo niska rentowność (działania na granicy straty w długim okresie) – może 

doprowadzić do utraty płynności; z drugiej strony trudno będzie wypracować 
zysk, który mógłby zostać przeznaczony na inwestycje i dalszy rozwój; bardzo 
niska rentowność może być sygnałem, że nie warto inwestować w przedsię-
wzięcie; nie oznacza to oczywiście, że należy sztucznie zawyżać przychody  
lub obniżać koszty; należy raczej zastanowić się, co jeszcze możemy zrobić  
by przejąć większą część rynku lub jak realnie obniżyć koszty,

• błędy rachunkowe – zwłaszcza jeśli w ostatniej chwili dokonujemy jakichś 
zmian w części finansowej biznes planu, jest duże ryzyko, że umknie nam jakaś 
konsekwencja zmian i biznes plan będzie zawierał błędy rachunkowe; w zasa-
dzie dyskwalifikuje to ten dokument. 

12. Inne

Ostatnia grupa błędów to worek ze wszystkimi sprawami, o których jeszcze nie 
pisałem. Podstawowe dwa dotyczą:

• powoływania się na ustalenia warunków współpracy z klientami instytucjonal-
nymi bez załączonych listów intencyjnych, wstępnych umów lub chociaż dekla-
racji współpracy,

• niesprecyzowania wydatków inwestycyjnych, zwłaszcza jeśli spółdzielnia ubie-
ga się o dotację; może to być np. brak uzasadnienia zakupu konkretnych maszyn 
i urządzeń, brak parametrów technicznych i/lub jakościowych; tym samym, trud-
no ocenić czy są one dobrane optymalnie do naszej działalności.
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4.11 jaK SpraWdziĆ bizneS plan?

Zamieściłem listę sprawdzającą do biznes planu. Posługując się tą listą, możesz 
szukać potencjalnych błędów w biznes planie. Każda odpowiedź „NIE” może bowiem 
świadczyć, że podczas sporządzania biznes planu popełniono błędy, które będą rzutować 
na realność lub wykonalność przedsięwzięcia. 

Lp. Pytanie
Odpowiedź 

TAK/NIE

1.

Czy w analizie rynku (w tym w szczególności przy szaco-
waniu liczby potencjalnych klientów oraz opisie potrzeb 
i oczekiwań klientów) grupa inicjatywna powołuje się na 
wiarygodne dane zewnętrzne (np. raporty branżowe czy ba-
dania przeprowadzone we własnym zakresie)?

2.
Czy analiza rynku koncentruje się na rynku (np. lokalnym), 
na którym będzie działała spółdzielnia?

3.
Czy właściwie zidentyfikowano cechy klientów w kontekście 
specyfiki oferty?

4.

Czy grupa inicjatywna dokładnie przeanalizowała ofertę 
konkurencji w odniesieniu do całej oferty produktowej,  
w tym konkurencję pośrednią (firmy, których oferta za-
spokaja tę samą potrzebę, którą zaspokaja nasz produkt/
usługa)?

5.
Czy identyfikowane przewagi konkurencyjne mogą mieć de-
cydujące znaczenie podczas decyzji zakupowych klientów  
(w tym: czy odnoszą się do oczekiwań i potrzeb klientów)?

6.
Czy metody promocji są adekwatne do specyfiki (cech)  
grupy klientów wnioskodawcy i środków przewidzianych  
na ten cel?

7.
Czy szacowana sprzedaż jest realna (w tym, czy wnioskodawca 
w wystarczającym stopniu i w przekonujący sposób uzasadnia 
przyjęte wielkości sprzedaży)?

8.

Czy koszty działania spółdzielni są oszacowane prawidłowo 
(w szczególności: czy zostały szczegółowo wyjaśnione i nie 
są zaniżone, w tym: czy uwzględniono koszty ubezpieczenia 
zakupionego sprzętu, AC i OC samochodu firmowego, kosz-
ty szkoleń BHP, badań lekarskich, odzieży roboczej)?
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9.
Czy polityka cenowa w odniesieniu do danej grupy klientów 
i specyfiki produktu jest racjonalna i najbardziej efektywna?

10.
Czy dynamika przychodów (zmiany w kolejnych latach) zo-
stała wyjaśniona i jest realna do osiągnięcia w kontekście 
uwarunkowań rozwoju firmy?

11.

Czy dynamika kosztów została wyjaśniona i jest realna (w tym 
np. czy przy zatrudnieniu na minimalne wynagrodzenie 
przewidziano coroczny wzrost jego wysokości, czy przewi-
dziano wzrost kosztów energii)?

12.
Czy spółdzielnia będzie w stanie na bieżąco regulować 
swoje zobowiązania (biorąc pod uwagę terminy płatności 
i relację przychodów do kosztów)?

13.
Czy spółdzielnia będzie osiągać w długim okresie minimal-
ny poziom zysku?

14.

Czy w przypadku występowania sezonowości przedstawione 
zostały realne i skuteczne rozwiązania, pozwalające na prze-
ciwdziałanie negatywnemu wpływowi sezonowości, a w przy-
padku jej braku – czy przedstawiono przekonujące ku temu 
uzasadnienie?

15.
Czy kadra kierownicza ma wystarczające kwalifikacje do za-
rządzania spółdzielnią socjalną?

16.

Czy uwzględniono wszystkie uwarunkowania prowadzenia 
spółdzielni socjalnej w odniesieniu do danej działalności 
(np. kwestia zlecenia z gminy w formie przetargu, kwestia 
spełnienia wymagań SANEPID-u, inne obowiązki przy dzia-
łalności w danej branży)?

17.
Czy w biznes planie określono zadania i obowiązki poszcze-
gólnych członków grupy inicjatywnej?

18.

Czy doświadczenie zawodowe oraz posiadane umiejętno-
ści poszczególnych członków spółdzielni są wystarczające 
do pracy na danym stanowisku i prowadzenia działalności 
danego rodzaju?

19.

Czy wnioskodawca podjął niezbędne działania przygotowu-
jące do rozpoczęcia działalności gospodarczej (np. wstępne 
rozmowy z klientami, poszukiwanie lokalu w razie jego bra-
ku, badanie rynku)?

20.
Czy zasoby finansowe/techniczne/lokalowe będące w dys-
pozycji lub zakupione z dotacji są wystarczające do prowa-
dzenia działalności gospodarczej?
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21.
Czy uwzględniono wszystkie kluczowe zagrożenia, z który-
mi będzie się wiązać realizacja przedsięwzięcia?

22.
Czy opis minimalizacji zagrożeń i słabych stron jest wystar-
czający?

Poza tym, jeśli piszesz biznes plan na potrzeby ubiegania się o dotację, na pew-
no oceniający zwrócą szczególną uwagę na uzasadnienie i racjonalność wydatków ze 
wsparcia finansowego. Pytania o te aspekty mogą wyglądać następująco:

• Czy planowane wartości wydatków są wiarygodne i realne (możliwe do uzy-
skania i nie są zawyżone w kontekście opisów parametrów technicznych i/lub 
jakościowych)?

• Czy liczba pracowników/przyznanych dotacji jest optymalna w stosunku do potrzeb?

W takiej sytuacji zachęcam też do sprawdzenia biznes planu zgodnie z kryteriami 
oceny projektodawcy. Niektórzy projektodawcy mają bardzo szczegółowo opisane kry-
teria oceny biznes planu. Weryfikacja biznes planu zgodnie z tymi kryteriami znacznie 
zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania.

4.12 jaK nie zMarnoWaĆ czaSU na zaKładanie  
 Spółdzielni Socjalnej?

Przyjrzymy się teraz kwestii efektywnego wykorzystania czasu od momentu pod-
jęcia decyzji o prowadzeniu spółdzielni socjalnej do momentu rozpoczęcia działalności. 
Włączając szkolenia i rejestrację, zajmuje to zwykle około 6 miesięcy, albo i dłużej. Jak 
nie zmarnować tego czasu?

Powinieneś wziąć pod uwagę przynajmniej trzy sprawy.

1.  Budowa zespołu i wybór zarządu

Proces przygotowań do prowadzenia spółdzielni socjalnej powinien być trakto-
wany również jako proces budowania zespołu spółdzielców. Dlatego też warto już tutaj 
zastanowić się nad kształtem przyszłego zarządu i najlepiej wstępnie go wybrać (osta-
tecznie trzeba będzie to zrobić na walnym zebraniu założycielskim w głosowaniu tajnym) 
oraz wypracować mechanizmy komunikacji i wymiany informacji (np. cotygodniowe spo-
tkania, podczas których będą omawiane najważniejsze sprawy).
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Przygotowania to wiele pracy, którą ktoś musi wykonać. Przykładowo będzie to:
• wypełnienie i skompletowanie dokumentów do sądu,
• rozmowy z poszczególnymi klientami i przyszłymi dostawcami,
• badanie konkurencji, w tym próbne skorzystanie z ich oferty (jeśli to oczywiście 

możliwe),
• ewentualny udział w szkoleniach zawodowych (zwłaszcza jeśli takowe przewi-

dziane są w projekcie),
• znalezienie odpowiedniego lokalu,
• skonkretyzowanie koncepcji działania firmy poprzez przygotowanie biznes pla-

nu (na to składa się wiele zadań cząstkowych, ale ostatecznie ktoś musi wpisać 
zebrane dane lub efekty wspólnej pracy w biznes planie).

Warto podzielić się tą pracą, wyznaczając terminy końcowe i osoby odpowiedzial-
ne za poszczególne zadania. Nikt nie powiedział, że wszystko musi robić lider, a wręcz 
mogłoby to świadczyć o niskim zaangażowaniu założycieli i prawie pewnych kłopotach 
w przyszłości.

2.  Nie czekaj z założonymi rękami, czyli rozmowy z klientami

Nie da się przygotować dobrze do prowadzenia firmy, siedząc za biurkiem, więc 
musisz pójść w teren, rozmawiać z tymi, którzy w przyszłości będą Twoimi klientami. 
Dowiedz się, czego tak naprawdę oczekują i co jest dla nich ważne. Pomoże Ci to nie 
tylko przygotować dobry biznes plan, ale również pozwoli na przygotowanie oferty do-
pasowanej do potrzeb konkretnej grupy. Oczywiście skala tych działań będzie zależeć  
od specyfiki działalności.

Chciałbym przy tym podkreślić, że czekanie na rejestrację spółdzielni z poszuki-
waniem klientów może być gwoździem do trumny Twojego biznesu. Powinieneś zrobić 
wszystko by zminimalizować ryzyko zbyt małej liczby klientów w pierwszych miesią-
cach działalności, zwłaszcza że spółdzielnia będzie już musiała ponosić część kosz-
tów (np. czynszu lub wynagrodzenia, w szczególności wtedy, gdy spółdzielnia korzysta  
z dotacji i projektodawca wymaga zatrudnienia od dnia podpisania umowy o wsparcie 
finansowe). Na początku istnienia może Ci pomóc wsparcie pomostowe (jeśli spółdziel-
nia korzysta z projektu unijnego), ale nie powinno to zmniejszać Twojej aktywności. 

3.  Zaplanowanie i podjęcie pierwszych działań marketingowych

Pierwsze działania marketingowe mogą i powinny zostać rozpoczęte przed podję-
ciem działalności gospodarczej, a nawet przed zarejestrowaniem spółdzielni.
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Przykładowo fan page na Facebooku Spółdzielni Socjalnej Fantasy Inn (prowadzi-
ła karczmę Rudy Goblin w Katowicach) powstał grube kilka miesięcy przed uruchomie-
niem spółdzielni. Jedną z pierwszych aktywności był konkurs na nazwę karczmy.

W innym przypadku bardziej adekwatne może być, np. rozpoczęcie prowadzenia 
bloga firmowego czy przygotowanie tekstów ofert.

Kilkukrotnie miałem kontakt ze spółdzielniami, które po zakończeniu wsparcia 
pomostowego z uwagi na niski poziom przychodów zastanawiały się, co dalej. Dochodzi 
wtedy do spadku motywacji i pojawia się błędne koło (nie mamy środków na wynagro-
dzenia, bo nie mamy klientów; nie mamy klientów, bo nikt nie zajmuje się marketingiem, 
nikt nie zajmuje się marketingiem, bo nie mamy pracowników, nie mamy pracowników, 
bo nie mamy środków na wynagrodzenia). Powinieneś myśleć o tym wcześniej i już na 
etapie przygotowań oraz rozpoczęcia działalności dawać z siebie wszystko. Jeśli spół-
dzielnia nie będzie miała odpowiednich przychodów, to wcześniej czy później pojawi się 
zniechęcenie, a wtedy będzie ciężko zmotywować się do dalszych działań. Dlatego już 
po podjęciu decyzji o złożeniu spółdzielni to jest TEN MOMENT, by wszyscy spółdzielcy 
zaangażowali się w 100% w przygotowania do rozpoczęcia działalności i poszukiwanie 
klientów. Nikt za Ciebie tego nie zrobi. 

4.13 Koniec dYSKUSji. do bojU

Kilka miesięcy przygotowań wystarczy. Po zarejestrowaniu spółdzielni czas ruszyć 
do boju. Każdy członek spółdzielni powinien już wiedzieć, co do niego należy, jakie ma 
zadania i odpowiedzialność. Spółdzielnia powinna działać jak dobrze naoliwiona maszy-
na, w której każdy trybik zna swoją rolę i współpracuje z pozostałymi. Po zarejestrowaniu 
spółdzielni kończy się czas na dyskusję – trzeba przejść do działania. Nawet, jeśli na etapie 
dyskusji miałem inne zdanie w jakimś zakresie, ale wspólnie podjedliśmy decyzję niezgod-
ną z moim zdaniem, to teraz muszę realizować wspólne plany. Przyjdzie czas na analizę  
i wyciąganie wniosków, ale bez 100% zaangażowania, determinacji i wiary w sukces, znacz-
nie zmniejszamy swoje szanse. 

„Trzeba mieć dużo samozaparcia. Pieniądze nie przychodzą od razu i nie przychodzą łatwo”.

Gabriela Szymkowiak, prezes zarządu Spółdzielni Socjalnej „Rybka”

źródło: www.wzbik.pl/rybka

http://www.wzbik.pl/rybka
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4.14 SpraWdŹ SiĘ! teSt praWda/FałSz 

4.14.1 PYtania

W tabeli znajdują się zdania dotyczące rozdziału, który właśnie skończyłeś. Zasta-
nów się czy są one prawdziwe czy fałszywe, zaznacz swoją odpowiedź i sprawdź czy jest 
ona prawidłowa.

Lp. Prawdziwe czy fałszywe? Twoja odpowiedź 

1.

Wybierając przedmiot działania, należy skupić się na umie-
jętnościach i wiedzy członków spółdzielni, a następnie 
dzięki odpowiednim działaniom marketingowym spół-
dzielnia będzie  w stanie na tym zarabiać.

Prawda/Fałsz

2.
Pierwsze działania marketingowe mogą być podjęte już po 
uzyskaniu wpisu spółdzielni w Krajowym Rejestrze Sądo-
wym.

Prawda/Fałsz

3.
Spółdzielnia socjalna powinna starać się konkurować ceną, 
gdyż jest to najprostszy sposób na wyróżnienie się na rynku.

Prawda/Fałsz

4.
Założyciele spółdzielni powinni minimum mieć do siebie 
zaufanie oraz posiadać umiejętności zawodowe, niezbędne 
do danego rodzaju działalności.

Prawda/Fałsz

5.
Zastanawiając się nad koncepcją działania spółdzielni, 
warto zbudować tzw. model biznesowy.

Prawda/Fałsz

6.
Biznes plan spółdzielni socjalnej nie różni się niczym od biz-
nes planu zwykłej firmy.

Prawda/Fałsz

7.

Potencjalny klient to osoba, która posiada określone i zde-
finiowane przez nas cechy, której potrzeby spółdzielnia jest 
w stanie zaspokoić. Nie oznacza to, że ta osoba kupi nasz 
produkt lub usługę.

Prawda/Fałsz

8.
Konkurencją dla firmy cateringowej są inne firmy działają-
ce w tej branży.

Prawda/Fałsz

9.
Serce modelu biznesowego każdej firmy to segmenty klien-
tów i propozycja wartości.

Prawda/Fałsz
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4.14.2 ODPOWIEDZI

Lp. Odpowiedzi z krótkim uzasadnieniem

1.
FAŁSZ. Co najmniej równie ważne, a pewnie i ważniejsze są oczekiwania i po-
trzeby klientów (dla kogo umiejętności członków spółdzielni będą użyteczne? 
kto za nie zapłaci?).

2.
FAŁSZ. Można i należy podejmować je już dużo wcześniej (np. po walnym zgro-
madzeniu założycielskim lub wtedy, gdy będziemy mieli już 100% pewności,  
że założymy spółdzielnię).

3. FAŁSZ. Może i ten sposób konkurowania jest prosty, ale ma też wiele wad.

4. PRAWDA.

5. PRAWDA.

6.
FAŁSZ. Biznes plan spółdzielni socjalnej jest podobny do biznes planu zwykłej 
firmy, ale ma też kilka istotnych specyficznych cech.

7. PRAWDA.

8.
FAŁSZ. Inne firmy cateringowe to konkurencja bezpośrednia, a musimy pamię-
tać również o konkurencji pośredniej.

9. PRAWDA.
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Źródło: opracowanie własne

5. jaK załoŻYĆ SpółdzielniĘ SocjalnĄ?

5.1 KroKi niezbĘdne do załoŻenia Spółdzielni Socjalnej

Kroki niezbędne do założenia spółdzielni socjalnej, składającej się z osób fizycz-
nych, obrazuje Rysunek 7. 

Rysunek 7. Rejestracja spółdzielni socjalnej w kilku krokach
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5.1.1 lUdzie i poMYSł

Wszystko powinno zacząć się oczywiście od ludzi. Jeśli chcesz założyć spółdzielnię 
socjalną, składającą się z osób fizycznych, zbierz 5 osób, z czego minimum 3 muszą mieć 
status osoby defaworyzowanej na rynku pracy (muszą to być osoby bezrobotne lub nie-
pełnosprawne1). Jak już wspominałem, możliwe jest również założenie spółdzielni skła-
dającej się z 3 osób fizycznych, przy czym mamy wówczas obowiązek przyjęcia w poczet 
członków i zatrudnienia 2 osób defaworyzowanych w ciągu 12 miesięcy od zarejestro-
wania spółdzielni. Kolejny krok to praca nad pomysłem wraz z całą grupą osób zaintere-
sowanych. Na pewno przyda Wam się tutaj pomoc, więc warto udać się do najbliższego 
Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Kwestiom osobowym oraz pracy nad pomysłem 
poświęcony jest poprzedni rozdział, więc teraz przejdziemy dalej.

5.1.2 Źródła FinanSoWania

Przede wszystkim pamiętaj, że warto najpierw uzgodnić źródła finansowania,  
tzn. ustalić szczegóły dotyczące dotacji z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej lub po-
wiatowym urzędem pracy, a dopiero w dalszej kolejności podejmować działania związa-
ne z formalną rejestracją spółdzielni. Więcej o dotacjach znajdziesz w rozdziale 14.

5.1.3 PrzYgotUjcie SiĘ do Walnego zgroMadzenia

Po dopięciu źródeł finansowania2, w tym przyjęciu do projektu unijnego lub 
wstępnej akceptacji przez urząd pracy, można przygotować szczegółowy biznes plan 
i rozpocząć przygotowanie kompletu dokumentów do walnego zgromadzenia założy-
cielskiego. 

Podstawowym dokumentem, który należy przygotować na potrzeby walnego zgro-
madzenia założycielskiego jest statut (więcej szczegółowych informacji na temat jego 
zawartości oraz praktycznych porad znajdziesz w rozdziale 7).

Przed walnym zgromadzeniem założycielskim warto uzgodnić ostateczne 
brzmienie statutu oraz przygotować projekty odpowiednich uchwał, a nawet projekt 
protokołu z obrad walnego. Znacznie ułatwi to przebieg samego spotkania. Przykłady 
uchwał i protokołu z walnego zgromadzenia, mogę wysłać Ci udostępnić (jeśli jesteś 
1 Pełny katalog osób uprawnionych do założenia spółdzielni socjalnej znajdziesz w podrozdziale 1.1.
2 Oczywiście korzystanie z dotacji nie jest obligatoryjne, zakładam jednak, że większość spółdzielni bę-

dzie chciała skorzystać ze wsparcia finansowego.
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zainteresowany, wejdź na www.wzbik.pl/pakiet-zaloz). W pakiecie do przygotowania 
przed walnym zgromadzeniem założycielskim muszą się znaleźć:

• projekt statutu,
• projekt uchwały o powołaniu spółdzielni socjalnej,
• projekt uchwały o wyborze zarządu (w tym projekt protokołu z posiedzenia 

Komisji Skrutacyjnej),
• ewentualny projekt uchwały o wyborze rady nadzorczej (jeśli liczba członków 

spółdzielni nie przekracza 15 osób, nie musimy jej powoływać; w innym przy-
padku możemy to zrobić, jeśli tak stanowi statut),

• projekt protokołu z walnego zgromadzenia.

Praca nad statutem
Należy zaplanować każdorazowo co najmniej dwa kilkugodzinne spotkania, podczas których 
zostanie przygotowany statut. W przypadku grup bardziej licznych (powyżej 10 osób lub 
grup, w których jest dużo osób aktywnych i dociekliwych) należy zaplanować tego czasu 
odpowiednio więcej.

Warto, by na spotkaniu był prawnik lub osoba, która zna prawo spółdzielcze i ma doświad-
czenie w przygotowywaniu statutów spółdzielni socjalnych. Każda proponowana zmiana po-
winna zostać skonfrontowana z zapisami aktów wyższego rzędu (np. ustawy o spółdzielniach 
socjalnych lub ustawy prawo spółdzielcze). Dzięki temu zmniejszymy ryzyko poprawiania 
statutu w procesie rejestracji, co zawsze opóźnia o kilka tygodni zarejestrowanie spółdzielni.

W ramach przygotowań do walnego zgromadzenia założycielskiego zadbaj o to, 
by wszyscy członkowie dobrze rozumieli statut. Stąd pomocne będą spotkania z osobą, 
która ma doświadczenie w tworzeniu tego rodzaju dokumentu. Taka osoba powinna rów-
nież skonfrontować pomysły spółdzielców dotyczące zapisów statutu z postanowieniami 
odpowiednich uchwał. Jeśli przykładowo spółdzielcy stwierdzą, że zarząd będzie jedno-
osobowy i jednocześnie będą chcieli, by taki zarząd przyjmował nowych członków, to jest 
to niezgodne z prawem spółdzielczym. Taki zapis nie powinien znaleźć się w statucie,  
a jeśli się znajdzie to jest duże ryzyko, że sąd zażąda zmiany statutu w tym zakresie.  
Na pewno wydłuży to postępowanie rejestrowe. 

5.1.4 Walne zgroMadzenie załoŻYcielSKie

To kluczowy moment podczas procesu zakładania spółdzielni socjalnej. Powinni 
być tutaj obecni wszyscy założyciele.

Obradami walnego zgromadzenia założycielskiego kieruje przewodniczący, któ-
ry poddaje pod głosowanie poszczególne punkty porządku obrad. Poza tym na pewno 
będziemy jeszcze potrzebować sekretarza (protokolanta) walnego zgromadzenia, któ-

http://www.wzbik.pl/pakiet-zaloz
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rego zadaniem będzie notowanie tego, co się dzieje i przygotowanie protokołu. Osoby 
pełniące powyższe funkcje3 będą wybierane przed każdym walnym zgromadzeniem. 
Porządek obrad walnego zgromadzenia założycielskiego wygląda z reguły tak:

1) Podjęcie uchwały o powołaniu Spółdzielni Socjalnej „.... . . . . . . . ..”,
2) Zapoznanie się z projektem Statutu Spółdzielni Socjalnej „ . . . . . . . . . . . .”,
3) Dyskusja nad Statutem Spółdzielni Socjalnej „. . . . . . . . . . . . . .”,
4) Podjęcie uchwały o przyjęciu Statutu Spółdzielni Socjalnej „ . . . . . . . . . . . . . . . . .”,
5) Podjęcie uchwały o powołaniu Komisji Skrutacyjnej,
6) Podjęcie uchwały o wyborze Zarządu,
7) Wolne głosy i wnioski.

Nawet, jeśli wszystko już wiadomo (kto będzie prezesem itp.) nie warto iść na skróty. Czasem 
spółdzielcy wpadają na pomysł, by tylko podpisać, co potrzeba bez faktycznego walnego 
założycielskiego. Zachęcam: przeprowadźcie walne zgromadzenie. 

Po pierwsze, za chwilę będzie to Wasz chleb powszedni, warto więc zacząć się tego uczyć  
i oswajać z podejmowaniem decyzji przez walne.

Po drugie, podpisując dokumenty z walnego, które nie miało miejsca, narażasz się na zarzut 
poświadczenia nieprawdy (przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów).

Tak więc na zgromadzeniu założycielskim, założyciele podejmują decyzje (w for-
mie uchwał) o:

• powołaniu spółdzielni socjalnej,
• przyjęciu statutu (w temacie statutu polecam rozdział 7.),
• wyborze zarządu (plus ewentualnie rady nadzorczej). 

Skupimy się teraz na wyborze zarządu. 

Kto powinien być w zarządzie?

Najlepiej, by była to osoba, która jest liderem grupy założycieli (niekoniecznie 
musi to być inicjator). Członek zarządu powinien mieć autorytet i posłuch w zespole. Ide-
alnie byłoby, jeśli taka osoba miałaby doświadczenie w zarządzaniu firmą lub prowadze-
niu działalności gospodarczej i zarządzaniu zespołem. Poza tym powinna skupiać kilka 
grup kompetencji. Najprościej ujmując, będą to kompetencje:

• biznesowe, organizacyjne – umiejętność zrozumienia całości działań, proce-
sów, jakie w firmie będą się odbywać i takiego ich zorganizowania, by firma 
była w stanie dostarczyć konkretną wartość dla klientów,

3 O tego rodzaju sprawach decyduje statut spółdzielni. Może on przewidywać również funkcję zastępcy 
przewodniczącego walnego zgromadzenia.



5. jaK załoŻYĆ SpółdzielniĘ SocjalnĄ?

119

• interpersonalne – związane głównie z umiejętnością dogadywania się z innymi 
ludźmi.

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

Czy warto być w zarządzie?

To zależy. Musisz wiedzieć, że członkowie zarządu ponoszą większą odpowiedzial-
ność: cywilną, karną i za zobowiązania wobec ZUS i urzędu skarbowego (więcej informacji 
znajdziesz w podrozdziale 11.4). Członkowie spółdzielni odpowiadają tylko do wysokości 
wniesionych udziałów; pomijam przy tym kwestię ewentualnych dotacji. Z drugiej strony 
jest szansa nauczenia się wielu rzeczy i sprawdzenia się w nowej roli. Zarządzanie spół-
dzielnią socjalną to jest wyzwanie.

W idealnej sytuacji zarząd powinien być wstępnie sprawdzony po okresie przygo-
towań do założenia spółdzielni socjalnej. Jeśli cały ten proces był dobrze zorganizowany, 
to da to podstawę do wyboru członków zarządu na walnym zgromadzeniu założycielskim. 

Przypominam, że wybory do zarządu odbywają się w głosowaniu tajnym. Dlatego też, 
wybory do organów spółdzielni, powinny być poprzedzone powołaniem Komisji Skrutacyj-
nej4, która zajmie się liczeniem głosów i ogłosi wyniki. Zostanie to potwierdzone odpowied-
nim protokołem. W Komisji Skrutacyjnej z reguły są co najmniej dwie osoby (przewodniczący 
i sekretarz komisji). Co ważne, osoby, które zostaną wybrane do Komisji nie będą mogły 
kandydować do zarządu. Warto wziąć to pod uwagę, proponując członków tej Komisji.

Art. 6 § 1 prawa spółdzielczego:

Osoby zamierzające założyć spółdzielnię (założyciele) uchwalają statut spółdzielni, potwier-
dzając jego przyjęcie przez złożenie pod nim swoich podpisów, oraz dokonują wyboru organów 
spółdzielni, których wybór należy w myśl statutu do kompetencji walnego zgromadzenia (…).

Dokumentacja z walnego zgromadzenia

Komplet dokumentacji z walnego będą stanowiły co najmniej następujące dokumenty:
• lista obecności z walnego zgromadzenia założycielskiego,

4 Członków Komisji Skrutacyjnej, podobnie jak przewodniczącego i sekretarza zebrania, wybiera się zwy-
kłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
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• lista członków założycieli z pełnymi danymi osób (np. imię, nazwisko, adres,  
nr PESEL), 

• statut Spółdzielni Socjalnej,
• protokół z zebrania założycielskiego,
• protokół Komisji Skrutacyjnej,
• uchwała o powołaniu spółdzielni socjalnej,
• uchwała o przyjęciu statutu, pod którym składają podpisy (na ostatniej stronie) 

członkowie – założyciele,
• uchwała o powołaniu zarządu spółdzielni w określonym składzie,
• uchwała o powołaniu rady nadzorczej (jeśli taką przewidziano),
• deklaracja członkowska5 (niezałączana do sądu, przechowywana jednak w do-

kumentacji spółdzielni).

Ważne jest to, by pamiętać, że wszystkie dokumenty powinny zostać sporządzone 
w co najmniej dwóch egzemplarzach (do sądu załącza się oryginały!).

Poniżej kilka podstawowych pytań umożliwiających weryfikację poprawności do-
kumentów z walnego zgromadzenia założycielskiego:

1. Czy liczba osób na liście założycieli odpowiada sumie głosów z poszczególnych 
głosowań?

2. Czy zarząd został wybrany w głosowaniu tajnym?
3. Czy założyciele podpisali się na ostatniej stronie statutu?
4. Czy wszyscy założyciele mają pełną zdolność do czynności prawnych?6

5. Czy wszyscy założyciele podpisali się na liście obecności?
6. Czy nazwa spółdzielni ma takie samo brzmienie na różnych dokumentach (np. 

statut i poszczególne uchwały)?
7. Czy wszystkie uchwały podpisane są przez sekretarza i przewodniczącego wal-

nego zgromadzenia?
8. Czy uchwała o wyborze członków zarządu jest jednocześnie podpisana przez 

członków Komisji Skrutacyjnej?
9. Czy zawartość podpisanej deklaracji członkowskiej odpowiada treści tego do-

kumentu przewidzianej w statucie?

5 Zgodnie z art. 16 § 1 prawa spółdzielczego: Warunkiem przyjęcia na członka jest złożenie deklaracji. 
Deklaracja powinna być złożona pod nieważnością w formie pisemnej. Podpisana przez przystępujące-
go do spółdzielni deklaracja powinna zawierać jego imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a jeżeli 
przystępujący jest osobą prawną - jej nazwę i siedzibę, ilość zadeklarowanych udziałów, dane dotyczące 
wkładów, jeżeli statut ich wnoszenie przewiduje, a także inne dane przewidziane w statucie.

6 Pełnej zdolności do czynności prawnych nie mają np. osoby, które z powodu choroby psychicznej lub 
innych zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa czy narkomanii, nie są w stanie kierować 
swoim postępowaniem.
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5.1.5 ZłóŻcie doKUMentY W SĄdzie goSpodarczYM

Po odbyciu walnego zgromadzenia założycielskiego i powołaniu spółdzielni so-
cjalnej zarząd spółdzielni ma 7 dni na złożenie odpowiednich dokumentów w sądzie 
gospodarczym właściwym ze względu na siedzibę spółdzielni7. W sądzie składa się na-
stępujące dokumenty:

1. KRS W5 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spół-
dzielnia.

2. KRS WK Organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki – 
załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze 
przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 
i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej8.

3. KRS WM Przedmiot działalności – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu 
w rejestrze przedsiębiorców9.

4. Dokumentacja z Walnego Zgromadzenia (wymieniona powyżej za wyjątkiem 
deklaracji członkowskich, których nie załącza się do sądu – należy je jednak 
przechowywać w dokumentacji spółdzielni).

5. Adresy do doręczeń członków zarządu spółdzielni socjalnej. Tego rodzaju obo-
wiązek pojawił się od 15 marca 2018 r., a jego celem jest zwiększenie skutecz-
ności doręczeń sądu (w tym np. pism wzywających do wykonywania obowiąz-
ków, np. składania sprawozdań).

6. Zgoda członków zarządu na pełnienie funkcji. Wymogu dołączenia oświad-
czenia obejmującego zgodę nie stosuje się, jeżeli wniosek o wpis spółdzielni 
jest podpisany przez osobę, która podlega wpisowi (członków zarządu), albo 
której zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego 
daną osobę (dla dociekliwych: art. 19a ust. 5 ustawy o Krajowym Rejestrze 
Sądowym).

7. Dokumenty poświadczające posiadanie statusu osoby uprawnionej do zało-
żenia spółdzielni socjalnej, dotyczące co najmniej 50% członków założycieli 
spółdzielni socjalnej (ew. 30%, jeśli spółdzielnia zakładana jest przez osoby 
niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym, lub będzie zajmo-
wać się np. świadczeniem usług społecznych –pisałem o tym w rozdziale 1.1).

7 Siedziby i obszary właściwości Wydziałów Gospodarczych – Krajowego Rejestru Sądowego spraw-
dzić można na https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/adresy/ [dostęp: 
7.02.2019]. Odpowiedni Wydział Gospodarczy należy wybrać ze względu na siedzibę spółdzielni.

8 W przypadku powołania Rady Nadzorczej należy wypełnić dodatkowo jeszcze jeden załącznik KRS WK, 
zaznaczając w nim w pkt. I.1.1 „Zgłoszenie dotyczy – organu nadzoru”.

9 Wzory wszystkich dokumentów znajdują się na stronie: https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/
krajowy-rejestr-sadowy/formularze-wnioskow-wykorzystywanych-w-krs/ [dostęp: 7.02.2019].

https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/adresy/
https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/
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Odnośnie ostatniego punktu: założyciele, w zależności od swojej sytuacji, powin-
ni przedłożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające przynależność do jednej z grup 
uprawnionych do założenia spółdzielni socjalnej (dla dociekliwych: art. 6 ust. 1 ustawy 
o spółdzielniach socjalnych). W przypadku spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby 
fizyczne będą to: 

1) zaświadczenie powiatowego urzędu pracy potwierdzające posiadanie statusu 
osoby bezrobotnej albo poszukującej pracy oraz oświadczenie o niepozostawa-
niu w zatrudnieniu, 

2) zaświadczenie potwierdzające spełnienie przez osoby zamierzające założyć 
spółdzielnię socjalną warunków, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy 
o spółdzielniach socjalnych (posiadanie statusu absolwenta centrum integracji 
społecznej lub klubu integracji społecznej) lub 

3) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
4) zaświadczenie powiatowego urzędu pracy potwierdzające spełnienie warun-

ków, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5 lub 6 ustawy o spółdzielniach so-
cjalnych (chodzi tutaj odpowiednio o opiekunów osoby niepełnosprawnej po-
szukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej 
pracy zarobkowej oraz o osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnie-
niu lub niewykonujące innej pracy zarobkowej),

5) oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7 (dot. 
osób usamodzielnianych np. upuszczających dom dziecka – więcej o tej grupie 
w rozdziale 1.1).

Warto też zauważyć, że w KRS WM wskazujemy tylko 10 przedmiotów działalności 
gospodarczej (w tym jedna działalność dominująca) – reszta jest rejestrowana w drodze 
rejestracji statutu.

Po zmianach sprzed kilku lat w ustawie o krajowym rejestrze sądowym w Sądzie 
Gospodarczym nie składa się wzorów podpisów członków zarządu oraz wniosków o NIP, 
REGON i zgłoszenia płatnika składek w ZUS. Nie ma również obowiązku przedkładania 
dokumentu potwierdzającego prawo do lokalu będącego siedzibą spółdzielni, ale uwa-
ga: ta umowa jeszcze nam się przyda i to bardzo (szczegóły za chwilę).

Uwagi praktyczne:
• przedmiot działalności określony w statucie musi ściśle zgadzać się z przedmiotem 

działalności określonym we wniosku o rejestrację podmiotu (KRS WM, w tym dokumen-
cie ujawniamy jedynie 10 najważniejszych działalności, w tym jedną przeważającą),

• składając dokumenty rejestrowe w sądzie, należy mieć kopię wniosku, aby pracownik 
sądu mógł potwierdzić przyjęcie dokumentów,

• w polu załącznika do wniosku KRS WK część 1.2 pole 3 należy powtórzyć zapisy statutu 
dotyczące sposobu reprezentacji podmiotu.
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O czym warto pamiętać na tym etapie?

Przede wszystkim, musimy poprawnie przygotować i na koniec zweryfikować kom-
plet dokumentów (braki, nieścisłości, niegodność statutu z prawem będą wydłużać po-
stępowanie rejestrowe). Jakie błędy są tutaj często spotykane? Przykładowo mogą to być: 

• nieprawidłowo wypełnione dokumenty, np. przedmiot działalności określony  
w dokumencie KRS WM nie zgadza się z przedmiotem działalności określonym 
w statucie, opis reprezentacji spółdzielni przedstawiony w polu 3 części 1.2 
załącznika do wniosku KRS WK nie pokrywa się z zapisami statutu dotyczącymi 
sposobu reprezentacji podmiotu,

• niezgodność statutu z prawem (zawsze daj więc statut do przejrzenia praw-
nikowi lub doświadczonemu doradcy), co będzie wiązało się z koniecznością 
dokonania poprawy (czyli będziesz musiał zorganizować spotkanie założycieli  
i podjąć odpowiednią uchwałę o zmianie statutu zgodnie z sugestiami sądu),

• niespójności w dokumentach, np. na Walnym Zgromadzeniu było obecnych 9 osób, 
a suma głosów z danego głosowania to 7 głosów – sąd w takiej sytuacji może 
zażądać wyjaśnienia przewodniczącego walnego zgromadzenia.

Art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych:

Spółdzielnia socjalna nie uiszcza opłaty sądowej od wniosku o wpis tej spółdzielni do Kra-
jowego Rejestru Sądowego, a także od wniosków o zmiany wpisu oraz nie uiszcza opłaty za 
ogłoszenie tych wpisów w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Poza tym:

1. Pamiętaj o aktualnych dokumentach, potwierdzających uprawnienie do zało-
żenia spółdzielni socjalnej i ich aktualności.

Najlepiej, by członkowie założyciele posiadali dokumenty potwierdzające po-
siadanie uprawnienia do założenia spółdzielni socjalnej (np. zaświadczenia z urzędu 
pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej) z datą walnego zgromadzenia założy-
cielskiego (dot. co najmniej 50, ewentualnie 30% członków założycieli). Czyli jeśli Wal-
ne odbędzie się 8 grudnia o godz. 14.00, warto by wcześniej udać się do urzędu pracy 
po odpowiednie zaświadczenie; ewentualnie może to być data późniejsza. W razie daty 
wcześniejszej sąd może mieć wątpliwości czy na dzień podjęcia decyzji o założeniu 
spółdzielni (walnego zgromadzenia założycielskiego) wymagana liczba członków mia-
ła status np. osoby bezrobotnej. Nie jest to co prawda powszechna praktyka sądów 
(słyszałem o jednym przypadku, w którym sąd zażądał aktualnych zaświadczeń), ale 
i tak lepiej „dmuchać na zimne”.



SpółdzielczośĆ Socjalna poradniK SKrajnie praKtYcznY

124

Art. 11 § 2 prawa spółdzielczego:

Za czynności dokonane w interesie spółdzielni przed zarejestrowaniem osoby działające  
do chwili zarejestrowania spółdzielni odpowiadają wobec osób trzecich solidarnie. Za zobo-
wiązania wynikające z tych czynności spółdzielnia odpowiada po jej zarejestrowaniu tak jak  
za zaciągnięte przez siebie. Jednakże osoby działające przed zarejestrowaniem spółdzielni od-
powiadają wobec niej według przepisów prawa cywilnego.

2. Pamiętaj o kopii wniosku.

Składając dokumenty rejestrowe w sądzie, należy mieć kopię wniosku, aby pra-
cownik sądu mógł potwierdzić przyjęcie dokumentów.

5.1.6 SĄd zarejeStrUje SpółdzielniĘ

Sąd sprawdza poprawność przygotowania wszystkich dokumentów, w tym zgod-
ność statutu z przepisami prawa. Postępowanie rejestrowe kończy się wpisem do rejestru 
i nadaniem spółdzielni socjalnej osobowości prawnej. Oznacza to, że od tego momentu  
w obrocie gospodarczym występuje spółdzielnia socjalna i to ona będzie np. stroną umów. 

Jeśli chodzi o długość postępowania rejestrowego (wpis do KRS), to trwa ono od 
kilku dni10 do około dwóch miesięcy11. Należy przy tym zauważyć, że obserwowana jest 
w tym zakresie poprawa – aktualnie spółdzielnie najczęściej rejestrowane są szybciej niż 
jeszcze kilka lat temu (standardem były 3 miesiące, a rekordziści czekali na rejestrację 
spółdzielni nawet powyżej 8 miesięcy). 

Powyższe terminy dotyczą sytuacji, w której sąd nie dopatrzy się żadnych uchybień 
w złożonych dokumentach. Gdy jednak uzna, że brakuje jakiegoś dokumentu lub np. statut 
jest niezgodny z prawem, to każe odpowiednio złożyć stosowne dokumenty lub poprawić 
statut. Oczywiście będzie to wydłużać postępowanie rejestrowe.

5.1.7 ZłoŻenie nip-8 i dalSze czYnności rejeStracYjne

Dane zawarte we wniosku KRS W05 będą przekazywane bez naszego udziału, 
za pomocą systemu teleinformatycznego, do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej 

10 Rekord, w którym miałem okazję uczestniczyć to 1,5 dnia. Wydarzyło się to w Sądzie w Katowicach.
11 Zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 1997 Nr 21 

poz. 769 z późn. Zmianami) wniosek o wpis sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 7 
dni od daty jego wpływu. Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wezwania do usunięcia przeszkody do 
dokonania wpisu, wniosek powinien być rozpoznany w ciągu 7 dni od usunięcia przeszkody przez wnio-
skodawcę, co nie uchybia terminom określonym w przepisach szczególnych.
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Ewidencji Podatników (CRP-KEP) i Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospo-
darki Narodowej (REGON). Na ich podstawie spółdzielni zostanie automatycznie nadany 
numer REGON oraz NIP. Informacja zawierająca te numery będzie przekazywana automa-
tycznie do Krajowego Rejestru Sądowego bezpośrednio po ich nadaniu. Potwierdzenie 
nadania numeru NIP w formie papierowej nie będzie już wydawane.

Po rejestracji spółdzielni w sądzie składamy JEDEN formularz w urzędzie skarbo-
wym (nowy wniosek NIP-8 Zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne w zakre-
sie danych uzupełniających12), który będzie obejmował dane uzupełniające:

• skróconą nazwę (firmę),
• wykaz rachunków bankowych (do CRP KEP i rejestru ZUS),
• adresy miejsc prowadzenia działalności (do CRP KEP),
• adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej (do CRP KEP),
• dane kontaktowe (do CRP KEP, do rejestru REGON),
• przewidywana liczba pracujących (do rejestru REGON),
• forma własności – procentowy udział własności w ogólnej wartości kapitału 

(do rejestru REGON),
• data powstania obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne  

(do rejestru ZUS).

Spółdzielnia będzie na to miała 21 dni (lub 7 dni jeśli od razu będziemy zatrud-
niać pracowników) od dnia dokonania wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego 
(dla dociekliwych: art. 5 ust. 2b i 2c ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach 
ewidencji i identyfikacji podatników i płatników).

Ze złożeniem NIP 8 związane są jeszcze dwie sprawy:
1) jeśli chcemy szybko zatrudnić pracowników (np. w ciągu 2-3 dni od rejestracji), 

to zgłoszenie NIP 8 musimy też złożyć bardzo szybko (zgłoszenie NIP 8 jest 
jednocześnie zgłoszeniem płatnika składek ZUS; na zgłoszenie zatrudnienia 
pracownika mamy 7 dni, więc teoretycznie jakbyśmy złożyli NIP 8 siódmego 
dnia, a pracownika zatrudnili 2 dnia po rejestracji w KRS, to może się okazać, że 
nie będziemy w stanie zgłosić pracownika w terminie, bo jeszcze nie będziemy 
zarejestrowani jako płatnicy składek),

2) urząd skarbowy prawdopodobnie będzie chciał potwierdzenie prawa do lokalu, 
który jest siedzibą spółdzielni; może to być umowa najmu / użyczenia lokalu 
lub akt własności (co ważne umowa musi być z datą sprzed rejestracji spół-
dzielni w KRS, najlepiej np. z datą walnego zgromadzenia założycielskiego)13. 

12 Formularz ten (wzór do uzupełnienia oraz wypełniony przykład) możesz otrzymać ode mnie mailem, po 
zapisaniu się tutaj: www.wzbik.pl/pakiet-zaloz [dostęp: 7.02.2019].

13 Tego rodzaju umowa może być podpisana nie wcześniej niż w dniu walnego zgromadzenia założyciel-
skiego. Podpisują ją członkowie zarządu spółdzielni oraz założyciele, działając łącznie.

http://www.wzbik.pl/pakiet-zaloz
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Warto wiedzieć, że niezłożenie w terminie zgłoszenia identyfikacyjnego albo ak-
tualizacyjnego NIP 8 jest wykroczeniem skarbowym14, za które grozi grzywna w grani-
cach od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
(obecnie od 225 zł do 45 000 zł). W praktyce tego rodzaju uchybienia zwykle są karane 
w postępowaniu mandatowym, w którym grzywna nie może przekraczać podwójnej wy-
sokości minimalnej pensji (obecnie 4 500 zł). Jakie mamy wyjście, jeśli zapomnieliśmy  
o dopełnieniu obowiązków wobec urzędu skarbowego? Zostaje nam instytucja tzw. „czyn-
nego żalu”, czyli pisemne przyznanie się do popełnienia czynu zabronionego i wyrażenie 
skruchy. Takie pismo15 pozwoli nam uniknąć kary. Oczywiście nie zwolni nas z obowiązku 
wobec urzędu skarbowego.

5.1.8 RozpoczĘcie działalności

Po uzyskaniu wpisu w KRS możemy udać się do banku, celem założenia rachunku 
bankowego16. Zwykle niezbędna do tego będzie pieczęć firmowa (część banków wymaga 
pieczątki). Po otrzymaniu rachunku bankowego należy zgłosić go do urzędu skarbowego 
i do ZUS (robi się to na formularzu NIP 8; jeśli dokument ten był już złożony wcześniej, to 
należy złożyć go ponownie jako zgłoszenie aktualizacyjne; mamy na to 7 dni od założenia 
rachunku bankowego).

Rozpoczęcie działalności zawsze wiąże się z kosztami. Minimum to:
• wyrobienie pieczątek firmowych, w tym pieczątki ogólnej i imiennej dla członków 

zarządu, 
• koszty badań lekarskich (od kilkudziesięciu do kilkuset złotych w zależności od rodza-

ju stanowiska pracy),
• koszty szkoleń BHP (w tym szkolenie BHP dla pracodawcy, obowiązkowe),
• koszty oceny ryzyka na danych stanowiskach pracy,
• koszty ewentualnego wyposażenia pracownika w odzież i obuwie robocze (gdy odzież 

własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, gdy występują 
szczególne wymogi technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Koszty te mogą być pokryte z wniesionych przez członków spółdzielni udziałów lub wpłaco-
nego wpisowego. 

14 Dla dociekliwych: art. 81 § 1 pkt 1 kodeksu karnego skarbowego.
15 Wzór znajdziesz tutaj: http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1422389.html [dostęp: 7.02.2019].
16 Dokładna analiza ofert banków przekracza ramy niniejszego opracowania. Warto jednak zwrócić uwa-

gę, że punktem wyjścia do wyboru oferty danego banku powinna być rzetelna analiza potrzeb danej 
spółdzielni. Jeśli spółdzielnia będzie wykonywać dużo przelewów z wykorzystaniem Internetu, to należy 
poszukać banku, w którym przelewy tego rodzaju będą darmowe i proste do wykonania. Jeśli natomiast 
spółdzielnia będzie chciała skorzystać z kredytu w rachunku bieżącym, warto od razu sprawdzić czy dany 
bank ma to w swojej ofercie i jeśli tak, to jakie proponuje warunki.

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1422389.html
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Musimy też pamiętać o rejestracji w urzędzie skarbowym do celów VAT. Osoby 
prawne, wykonujące działalność gospodarczą (o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT) 
są obowiązane – przed dniem dokonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowa-
niu podatkiem VAT – złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne na 
druku VAT-R17. Podmioty te zostają zarejestrowane jako „podatnicy VAT czynni”.

Jeśli z kolei, wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podat-
kowym kwoty 200 000 zł (dla rozpoczynających działalność w ciągu roku limit ten liczy 
się w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, 
biorąc pod uwagę spodziewaną sprzedaż), można skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT 
sprzedaży dokonywanej przez tego rodzaju podatnika18. Poza tym możemy również wy-
konywać wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo od podatku VAT. Ustawa i prze-
pisy wykonawcze dokładnie precyzują, jaki rodzaj usług, dostaw umożliwia skorzystanie  
z tego zwolnienia (art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług). Będą to np.:

• niektóre usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, 
ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, 

• usługi opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osoba-
mi w podeszłym wieku, świadczone w miejscu ich zamieszkania, 

• usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów i świad-
czenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane: 

o w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej 
oraz w przepisach o systemie oświaty,

o przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.
W tych dwóch przypadkach przedsiębiorcy nie mają obowiązku składania zgłosze-

nia rejestracyjnego. Jeśli jednak to zgłoszenie złożą – zostaną zarejestrowani jako „podat-
nicy VAT zwolnieni”.

Rejestracji podatnicy dokonują na zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R. VAT jest po-
datkiem pośrednim, którego najbardziej charakterystyczną cechą jest fakt, że sprzedawca 
oblicza od dokonanej sprzedaży podatek należny i pomniejsza go o podatek zapłacony 
wcześniej dostawcom (tzw. podatek naliczony), zawarty w fakturach zakupu. Na podsta-
wie ustawy o podatku od towarów i usług19 opodatkowaniu tym podatkiem podlegają 
m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

17 Od 1 stycznia 2015 r. rejestracja przedsiębiorcy dla celów VAT jest bezpłatna. Obowiązek uzyskiwania 
potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego został zniesiony. Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem 
o wydanie potwierdzenia rejestracji i w takim przypadku jest zobowiązany wnieść opłatę skarbową  
w wysokości 170 zł (źródło: http://www.mg.gov.pl/).

18 Na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. 
2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zmianami).

19 Art. 5 ustawy.

http://www.mg.gov.pl/
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Jeśli mamy wybór20 czy być płatnikiem podatku VAT, warto w kontekście tej decyzji 
wziąć pod uwagę minimum 3 czynniki, porozmawiać na ten temat z księgową spółdzielni 
i dopiero potem podjąć ostateczną decyzję:

• czy nasi klienci są płatnikami podatku VAT (jeśli tak, może im zależeć, by dostać 
od nas fakturę VAT),

• czy faktury zakupowe będą na tyle duże byśmy mieli podatek VAT do odli-
czenia (jeśli nie będziemy mieli VAT-u do odliczenia z tych faktur będziemy 
musieli odprowadzać do urzędu skarbowego całość naszego VAT-u z tytułu 
sprzedaży),

• czy możemy odliczyć podatek VAT od zakupów dokonanych w ramach dotacji21  
(jeśli tak, może to być dla nas dodatkowy zastrzyk gotówki na początek).

Po dokonaniu powyższych formalności spółdzielnia socjalna może rozpocząć pro-
wadzenie działalności.

W kontekście dalszych czynności rejestracyjnych trzeba także pamiętać o przygo-
towaniu dokumentów wewnętrznych spółdzielni, jak np.:

• regulamin walnego zgromadzenia,
• regulamin zarządu22,
• regulamin Rady Nadzorczej (jeśli taką powołano),
• regulamin pracy i wynagradzania w spółdzielni.

Dokumenty powyższe nie są obowiązkowe (z wyjątkiem regulaminu pracy i wyna-
gradzania, jeśli zatrudniamy powyżej 50 pracowników), ale obowiązek ich wprowadzania 
może wynikać ze statutu i zwykle tak się dzieje.

20 Przykładowo tego wyboru mieć nie będziemy, jeśli świadczymy doradztwo, prowadzimy restaurację  
ze sprzedażą alkoholu (jest to wykluczone ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 13 ustawy z dnia  
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zmianami), przekro-
czyliśmy limit sprzedaży w ramach zwolnienia podmiotowego.

21 Rozwiązanie takie jest czasami możliwe w ramach projektów unijnych, choć Ośrodki Wsparcia Ekono-
mii Społecznej reprezentują różne podejścia (w tym momencie, według mojej wiedzy, zdecydowana 
większość OWES-ów daje dotacje w kwotach netto). W przypadku dotacji z Funduszu Pracy, VAT od 
zakupów może być odzyskany, ale podlega on zwrotowi na rzecz Funduszu Pracy (dla dociekliwych: § 6 
pkt. 2 podpkt. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie 
przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych).

22 Wzory tych dokumentów są częścią mojego zaawansowanego pakietu Prawo w spółdzielni socjalnej. Niezbęd-
nik praktyka. Więcej informacji na jego temat znajdziesz tutaj: www.wzbik.pl/niezbednik [dostęp: 7.02.2019].

http://www.wzbik.pl/niezbednik
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5.2 KroKi niezbĘdne do załoŻenia Spółdzielni Socjalnej 
 SKŁADAJĄCEJ SIĘ Z OSÓB PRAWNYCH

Proces zakładania spółdzielni socjalnej, składającej się z osób prawnych obrazuje 
Rysunek 8. W dużej mierze jest on podobny do zakładania spółdzielni socjalnej przez 
osoby fizyczne. Dlatego też, zachęcam Cię do zapoznania się z poprzednim rozdziałem 
(jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś). 

5.2.1 SpecYFiKa załoŻenia Spółdzielni Socjalnej oSób praWnYcH

Chciałbym teraz zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia specyficzne dla spół-
dzielni socjalnej osób prawnych.

1. Pamiętaj o uchwale organu stanowiącego założyciela

Przypominam, że spółdzielnię socjalną osób prawnych (przy okazji – spółdziel-
nia socjalna osób prawnych to po prostu skrót myślowy – chodzi oczywiście o spół-
dzielnię socjalną zakładaną przez osoby prawne; niektórzy mają czasem wątpliwości) 
mogą założyć co najmniej dwie osoby prawne z trzech grup: organizacje pozarządowe  
(np. stowarzyszenie, fundacja, OSP), jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat, 
województwo), kościelne osoby prawne (np. parafia, jednostki Caritas). Konfiguracje mogą 
być dowolne, np. wystarczy parafia + stowarzyszenie lub gmina wraz z fundacją lub dwa 
stowarzyszenia.

Różnice pomiędzy VAT-owcem i nie-VAT-owcem:
• Vatowiec do wartości sprzedaży netto dolicza podatek VAT według stawki określonej 

w przepisach (5%, 8% lub 23%). W przypadku podmiotu, który jest VAT-owcem: Netto 
+ VAT daje cenę brutto. U nie-vatowca: netto=brutto.

• Nie-vatowiec jest zwolniony z prowadzenia ewidencji zakupów VAT, ale musi pro-
wadzić ewidencję sprzedaży, która pozwoli na pilnowanie limitu uprawniającego do 
korzystania ze zwolnienia.

• Vatowiec ma prawo do odliczenia podatku naliczonego (zapłaconego przy zakupach) 
od podatku należnego (doliczonego do kwot netto sprzedaży).

• Vatowiec ma obowiązek składania miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT.

Źródło: https://www.biznes.gov.pl

https://www.biznes.gov.pl
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Rysunek 8. Kroki niezbędne do założenia spółdzielni socjalnej składającej się z osób 
prawnych

Ustawa o spółdzielniach socjalnych (dla dociekliwych: art. 6, ust. 1, pkt. 4) w takim 
przypadku wymaga, by do wniosku o wpis spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego 
załączyć uchwałę organu stanowiącego o powołaniu spółdzielni socjalnej.

Jeśli założycielem będzie organizacja pozarządowa, to od statutu tej organizacji 
będzie zależało, jakiego organu uchwała będzie wymagana. Najczęściej jednak w przy-

Źródło: opracowanie własne
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padku stowarzyszenia właściwym organem będzie walne zebranie, a w przypadku funda-
cji zarząd (tutaj warto też pamiętać, aby taka uchwała była podpisana przez wszystkich 
członków zarządu). Jeśli z kolei założycielem będzie gmina, to konieczna będzie uchwała 
Rady Gminy. Jest to o tyle istotne, że podjęcie takiej uchwały trzeba zaplanować i przewi-
dzieć odpowiednio wcześniej.

Warto również pamiętać, że uchwała o powołaniu spółdzielni socjalnej może rów-
nież wskazywać, kto będzie reprezentował założyciela na walnym zebraniu założycielskim 
spółdzielni socjalnej. Najprostszym rozwiązaniem wydaje mi się wskazanie w tej uchwale 
zarządu. Potem dany założyciel reprezentowany jest przez zarząd lub przez pełnomocni-
ka/pełnomocników wyznaczonych przez zarząd. 

2. Zastanów się, kto będzie członkiem zarządu

Prawo spółdzielcze stanowi, że w przypadku gdy założycielami spółdzielni są oso-
by prawne, to członkowie zarządu wybierani są spośród osób wskazanych przez osoby 
prawne. Są tutaj dwa uwarunkowania, na które należy zwrócić uwagę. 

Po pierwsze, często jest tak, że w tworzenie spółdzielni zaangażowane są jednost-
ki gminne, np. ośrodek pomocy społecznej czy ośrodek pomocy rodzinie. Jeden z pomy-
słów na zarząd w spółdzielni socjalnej przewiduje wówczas, że wejdą do niego, np. kie-
rownik GOPS czy inny pracownik oddelegowany ze strony urzędu. Tu pojawia się problem, 
a przynajmniej może się pojawić.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospo-
darczej przez osoby pełniące funkcje publiczne przewiduje, że w przypadku m.in.:

• pracowników urzędów państwowych, w tym członków korpusu służby cywil-
nej, zajmujących stanowiska kierownicze, np. kierownika urzędu i jego zastępcy  
– w urzędach terenowych organów rządowej administracji specjalnej;

• wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), zastępców wójtów (burmistrzów, 
prezydentów miast), skarbników gmin, sekretarzy gmin, kierowników jednostek 
organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzają-
cych gminnymi osobami prawnymi oraz innych osób wydających decyzje ad-
ministracyjne w imieniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta),

• członków zarządów powiatów, skarbników powiatów, sekretarzy powiatów, kie-
rowników jednostek organizacyjnych powiatu, osób zarządzających i członków 
organów zarządzających powiatowymi osobami prawnymi oraz innych osób 
wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty;

• członków zarządów województw, skarbników województw, sekretarzy woje-
wództw, kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyj-
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nych, osób zarządzających i członków organów zarządzających wojewódzki-
mi osobami prawnymi oraz innych osób wydające decyzje administracyjne  
w imieniu marszałka województwa,

osoby te nie mogą w okresie zajmowania stanowisk lub pełnienia funkcji m.in.:
• być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa 

handlowego;
• być zatrudnione lub wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, 

które mogłyby wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność;
• być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni,  

z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych;
• być członkami zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą  

(dla dociekliwych: art. 4 ww. ustawy).

W zależności od rodzaju przewinienia i rodzaju osoby, złamanie powyższego za-
kazu może być traktowane jako:

• przewinienie służbowe, które podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej  
lub stanowi podstawę do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia  
z winy pracownika;

• podstawa do odwołania ze stanowiska,
• podstawa wygaśnięcia mandatu w przypadku wójta (burmistrza, prezydenta mia-

sta) (dla dociekliwych: art. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu 
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne).

Po drugie, sprawa tego, czy osoby oddelegowane przez założycieli mogą być jed-
nocześnie członkami zarządu spółdzielni. Z praktycznego punktu widzenia, lepiej by osoby 
– reprezentanci założycieli, nie byli jednocześnie członkami zarządu spółdzielni, cho-
ciażby dlatego, że pełnomocnicy osób prawnych, biorąc udział w walnym zgromadzeniu  
i występując w imieniu członków spółdzielni, mają wykonywać funkcje nadzorcze i kontro-
le w stosunku do zarządu (najczęściej brak jest rady nadzorczej w małych spółdzielniach). 
Może więc dojść do sytuacji, w której reprezentanci założycieli będą, np. udzielać absolu-
torium członkom zarządu, czyli sobie. Trzeba przy tym dodać, że oczywiście pełnomocnicy 
osób prawnych nie wyrażają woli swojej (powiedzmy swojego zdania), ale wolą (zdanie) 
osoby prawnej. Niemniej jednak, pewna niezręczność jest tutaj – myślę – oczywista. 

Przyjrzyjmy się temu na przykładzie. Spółdzielnia została założona przez gminę 
i stowarzyszenie. Pan Michał został wskazany przez wójta jako pełnomocnik założyciela 
na walnym zgromadzeniu, a pani Monika jako reprezentantka stowarzyszenia. Te dwie 
osoby, głosując w imieniu założycieli, będą wybierać zarząd. Tym samym niejako wybiorą 
samych siebie. A co się okaże przy prowadzeniu działalności? Jeśli te osoby dalej będą 
pełnomocnikami założycieli, to może się okazać, że przy podsumowaniu poprzedniego 
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roku działalności te same osoby (co prawda głosując w imieniu członków) będą udzielać 
absolutorium członkom zarządu, czyli samym sobie. 

Zalecany sposób postępowania przy wyborze członków zarządu w spółdzielni 
osób prawnych przedstawia rysunek 9.

Rysunek 9. Zalecany sposób postępowania przy wyborze członków zarządu 

Jeśli z jakiś powodów założycielom zależy na tym, by mimo wszystko reprezentan-
ci weszli do zarządu, zadbałbym o to, aby w takich wątpliwych sytuacjach (np. udzielania 
absolutorium) osoby prawne (założyciele) były reprezentowane przez innych pełnomoc-
ników lub po prostu zgodnie z zasadami reprezentacji danej osoby prawnej (czyli, jeżeli 
zgodnie ze statutem np. stowarzyszenia, jest ono reprezentowane przez prezesa i wice-
prezesa zarządu, to również te osoby mogą być reprezentantami tego stowarzyszenia 
jako członka spółdzielni na walnym zgromadzeniu).

Z prawnego punktu widzenia w małych spółdzielniach (poniżej 10 osób), jeżeli  
w statucie spółdzielni nie jest umieszczony zakaz reprezentacji członków (osób praw-
nych) na walnym zgromadzeniu przez członków zarządu spółdzielni, nie ma przeszkód 
dla stosowania takiego rozwiązania (dla dociekliwych: art. 36 § 5. Członek zarządu spół-

Źródło: opracowanie własne
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dzielni nie może być pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu. Nie dotyczy to spół-
dzielni liczących nie więcej niż dziesięciu członków, o ile statut nie stanowi inaczej).

3. Jak będzie zabezpieczony zwrot dotacji?

Warto wcześniej zorientować się jakiego rodzaju zabezpieczenia będą wymagane 
do uzyskania przez spółdzielnię dotacji. Często jest to weksel własny spółdzielni z porę-
czeniem założycieli lub po prostu poręczenie założycieli.

Jeśli założycielem będzie jednostka samorządu terytorialnego, to musimy tutaj pa-
miętać, że możliwość udzielenia poręczenia jest uzależniona od podjęcia przez organ sta-
nowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwały o ustaleniu maksymalnej wysokości 
poręczeń udzielanych przez organ wykonawczy danej jednostki w roku budżetowym. Porę-
czenia udzielane przez JST znajdują odzwierciedlenie w uchwałach budżetowych.

4. Warto przewidzieć w statucie wnoszenie wkładów 

O wkładach piszę nieco więcej w rozdziale 7.4. Przypominam, że w przypadku 
spółdzielni socjalnej osób prawnych ich wkład może polegać na:

• przeniesieniu lub obciążeniu własności rzeczy lub innych praw (czyli np. gmina 
może przekazać spółdzielni niewykorzystywany sprzęt komputerowy lub me-
ble biurowe), a także

• dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółdzielni socjalnej, w szczególności 
na wykonywaniu świadczeń przez wolontariuszy lub pracowników (np. gmina 
może oddelegować swojego pracownika do wykonywania czynności admini-
stracyjnych w spółdzielni; zaleta jest taka, że spółdzielnia nie ponosi kosztów 
wynagrodzenia takiej osoby).

Wydaje się również, że wkład rzeczowy może mieć dużą rację bytu właśnie w przy-
padku spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne.

5.2.2  KilKa pYtaŃ dotYczĄcYcH zaKładania i działalności 
Spółdzielni Socjalnej oSób praWnYcH

Czy w walnym zgromadzeniu założycielskim spółdzielni mogą wziąć udział osoby 
inne niż reprezentanci założycieli?

Tak, w walnym zgromadzeniu założycielskim mogą wziąć udział inne osoby niż 
reprezentanci założyciela. Nie ma potrzeby formalizowania ich udziału w spotkaniu 
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przez pismo o oddelegowaniu (nie spotkałem się z sytuacją, by sąd czegoś takiego 
wymagał). W każdym walnym zgromadzeniu mogą wziąć udział zaproszeni goście 
(oczywiście bez prawa głosu). Z reguły więc w walnym zgromadzeniu założycielskim 
biorą udział:

• reprezentanci założycieli, którzy muszą mieć jakieś umocowanie (np. muszą to 
być członkowie zarządu założycieli reprezentujący ich na normalnych zasadach 
lub osoby posiadające pełnomocnictwo zarządu),

• pozostałe osoby, które nie będą brały udziału w głosowaniu, ale mogą wyko-
nywać funkcje porządkowe np. sekretarza walnego zgromadzenia (w tej grupie 
osób mogą być też kandydaci na członków zarządu spółdzielni).

Jak zapisać w statucie informacje odnoście głosowania na walnym zgromadze-
niu (bo mamy tylko dwa głosy) i w sytuacji, gdy jest głos 1 na 1 to czy możemy zapisać, 
że w takich przypadkach decydujący głos należy do prezesa zarządu spółdzielni?

Faktycznie struktura spółdzielni socjalnej osób prawnych może być dosyć kło-
potliwa, zwłaszcza jeśli nie ma jednomyślności wśród członków spółdzielni. Przy dwóch 
członkach spółdzielni w zasadzie podjęcie każdej uchwały będzie wymagało właśnie jed-
nomyślności (mogę sobie jeszcze wyobrazić sytuację, że jeden członek jest „za”, a drugi 
wstrzymał się od głosu i uchwała przejdzie; tym samym w takiej sytuacji wstrzymanie się 
od głosu oznacza de facto poparcie zdania drugiego członka).

Nie ma natomiast możliwości przyznania decydującego głosu prezesowi zarządu. 
Przede wszystkim w spółdzielni założonej przez osoby prawne prezes zarządu nie jest 
członkiem spółdzielni (brak prawa głosu).

Jeśli członek zarządu po pewnym czasie zostałby członkiem spółdzielni, to mamy 
już minimum 3 członków (dwie osoby prawne i jedna fizyczna), czyli trzy głosy. Nawet  
w takiej sytuacji prezes zarządu jako członek spółdzielni miałby więc na walnym zgro-
madzeniu tylko jeden głos, tak samo ważny jak głos każdego innego członka. Trzeba bo-
wiem podkreślić, że zarząd stanowi odrębny organ, który ma funkcje wykonawcze i inne 
zadania niż walne zgromadzenie (walne jest organem uchwałodawczym; kompetencje 
walnego i zarządu nie mogą się krzyżować).

Jak prowadzić zebranie założycielskie, skoro członkami założycielami będą tylko 
dwie osoby?

Może być to problematyczne, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że podczas 
obrad zgromadzenia założycielskiego potrzebujemy przewodniczącego i sekretarza wal-
nego zgromadzenia oraz przewodniczącego i sekretarza komisji skrutacyjnej.
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W opisywanej sytuacji nie ma przeszkód, by te same osoby pełniły funkcje w pre-
zydium obrad (przewodniczący, sekretarz walnego) oraz w komisji skrutacyjnej (czyli 
można być jednocześnie przewodniczącym walnego oraz sekretarzem komisji skruta-
cyjnej). Musimy tylko pamiętać, że nie można łączyć kandydowania do zarządu z pracą  
w komisji skrutacyjnej (nie możemy po prostu liczyć głosów oddanych na siebie).

Z drugiej strony w samym walnym może brać udział więcej osób, np. kandydat 
na członka zarządu, niebędący pełnomocnikiem osoby prawnej założyciela spółdzielni 
socjalnej. Tym samym ułatwi to nieco przydział funkcji obecnym osobom.

Kto reprezentuje założyciela spółdzielni na walnym zebraniu założycielskim?

Ujmując to pytanie dokładniej: jako dwie organizacje pozarządowe zamierzamy 
założyć spółdzielnię socjalną osób prawnych. Fundacja ma dwuosobową reprezenta-
cję, ale chyba w zebraniu założycielskim bierze udział przez jedną osobę upoważnioną 
w tym celu uchwałą zarządu? Czy musi być reprezentacja zgodna z KRS? Bo przecież 
jeden członek  jeden głos… – więc tak czy inaczej, później w walnych zgromadzeniach 
każda osoba prawna uczestniczyć przez jednego, ustanowionego w tym celu pełno-
mocnika.

W walnym założycielskim członek założyciel bierze udział przez wyznaczonego 
pełnomocnika lub zgodnie z ogólnymi zasadami reprezentacji danego podmiotu. Podob-
nie będzie na kolejnych walnych. Teoretycznie założyciel (fundacja) może być na walnym 
reprezentowana przez dwie osoby zgodnie z zasadami reprezentacji (np. będzie to dwóch 
członków zarządu), przy czym trzeba pamiętać, że te dwie osoby mają łącznie jeden głos 
(reprezentują jednego członka).

Warto też wiedzieć, że pełnomocnictwo do reprezentacji członka spółdzielni so-
cjalnej ma charakter szczególny (wiąże się z dokonaniem konkretnej czynności). Oznacza 
to, że pełnomocnictwo powinno dotyczyć danego, konkretnego walnego zgromadzenia 
(co więcej z treści pełnomocnictwa może wynikać jak pełnomocnik powinien głosować 
na danym walnym).

Czy jest jakiś zbiór wzorów dokumentów rejestracyjnych dla spółdzielni socjalnych 
zakładanych przez osoby prawne?

Jeśli chodzi o wzory dokumentów do założenia spółdzielni socjalnej osób praw-
nych to nie różnią się one zbytnio od typowych dokumentów do założenia spółdzielni 
socjalnej osób fizycznych. W zasadzie dochodzi tu uchwała organu stanowiącego osoby 
prawnej o powołaniu spółdzielni socjalnej, a resztę dokumentów trzeba w niewielkim 
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stopniu dostosować. Przykładowo lista członków założycieli nie będzie zawierała imion 
i nazwisk, ale nazwę, adres siedziby i wyznaczonego pełnomocnika23.

Czy możemy mieć jednoosobowy zarząd czy lepiej mieć więcej osób w zarządzie?

Z prawnego punktu widzenia spółdzielnia może mieć zarząd jednoosobowy. 
Taki zarząd może być jednak kłopotliwy ze względu na to, że z reguły w takiej sytuacji 
wszystko jest na jednej głowie. Jeśli w zarządzie będą dwie lub trzy osoby daje to 
możliwość podziału funkcji i kompetencji. Trzeba też pamiętać, iż oświadczenia woli 
za spółdzielnię składa dwóch członków zarządu, więc przy zarządzie dwuosobowym te 
konkretne dwie osoby będą podpisywać się w imieniu spółdzielni (pomijam kwestie 
pełnomocnictw).

Myślę też, że dużo zależy od konkretnej sytuacji, np. czy w ogóle są osoby chętne, 
które chciałyby się zaangażować w zarządzanie spółdzielnią, czy założyciele wzajemnie 
sobie ufają i wreszcie, jakiego rodzaju zadania poza oczywistymi (wynikającymi z prze-
pisów prawa) stawiane są przed zarządem. Tego rodzaju sprawy powinno się wziąć pod 
uwagę, decydując się na liczbę członków zarządu.

Warto dodać, że w statucie spółdzielni może znaleźć się zapis, że zarząd składa się  
z od jednej do trzech osób zależnie od decyzji walnego zgromadzenia. Dzięki temu będzie-
my mieli możliwość przetestowania wybranego rozwiązania i ewentualnego wprowadze-
nia zmiany bez konieczności zmiany statutu spółdzielni.

Czy założyciele (dwie osoby prawne) muszą złożyć deklaracje członkowską?

Obowiązek złożenia deklaracji członkowskiej jest przede wszystkim obowiązkiem 
osób przystępujących do spółdzielni (dla dociekliwych: art. 16 § 1 prawa spółdzielczego:  
Warunkiem przyjęcia na członka jest złożenie deklaracji). Założyciele również powin-
ni taką deklarację złożyć, chociażby dlatego, że znajdują się tam istotne informacje,  
np. aktualny adres członka (istotny w kontekście wysyłania zawiadomień o walnym zgro-
madzeniu), deklarowana liczba udziałów (zwłaszcza jeśli statut przewiduje możliwość 
wnoszenia udziałów dodatkowych) czy informacje dotyczące wkładów. Dodam jeszcze,  
że deklaracji założycieli nie załącza się do sądu, należy je przechowywać w dokumentacji 
spółdzielni.

23 Wzory dokumentów niezbędnych do założenia spółdzielni dostosowane do osób prawnych, mogę Ci 
udostępnić. Jeśli jesteś zainteresowany, zostaw mi swojego maila tutaj: wzbik.pl/pakiet-zaloz-prawne 
[dostęp: 7.02.2019].



SpółdzielczośĆ Socjalna poradniK SKrajnie praKtYcznY

138

Czy założyciele muszą wnosić udziały i wpisowe?

Tak, oczywiście. Założyciele są również członkami spółdzielni, więc mają również 
tego rodzaju obowiązki.

Czy potrzebna jest uchwała Rady Miasta do założenia spółdzielni socjalnej?

Tak. Jeśli założycielem spółdzielni socjalnej jest miasto, to taka uchwała będzie nie-
zbędna. Wynika to wprost z ustawy o spółdzielniach socjalnych.

5.3 czterY SpraWY, o KtórYcH poWinieneś paMiĘtaĆ,  
 rozpoczYnajĄc proWadzenie Spółdzielni Socjalnej

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością spełnienia szere-
gu wymogów. Co należy zrobić po zarejestrowaniu spółdzielni socjalnej w KRS oraz uzyska-
niu numerów NIP i REGON? Oto najważniejsze sprawy.

1.  Podstawowe wymogi związane z zatrudnianiem pracowników

Jeśli spółdzielnia będzie od początku zatrudniać członków na umowy o pracę lub 
spółdzielcze umowy o pracę, należy pamiętać minimum o:

• skompletowaniu dokumentacji pracowniczej i założeniu teczek osobowych zgod-
nie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. 
w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach 
związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych 
pracownika; tutaj często zapomina się o konieczności zgromadzenia oświad-
czeń pracownika m.in. o: zapoznaniu się z przepisami i zasadami dotyczącymi 
bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązującej pracownika dobowej i tygodnio-
wej normie czasu pracy, częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę, wy-
miarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego, obowiązującej 
pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

• przygotowaniu oceny ryzyka zawodowego, czyli dokonaniu analizy tego, co się 
może stać pracownikom na poszczególnych stanowiskach pracy, a co negatyw-
nie może wpłynąć na ich zdrowie; więcej informacji można znaleźć na stronie 
Państwowej Inspekcji Pracy (www.pip.gov.pl); najprościej zlecić to osobie, która 
specjalizuje się w BHP; nie zawsze bowiem przygotowanie tej oceny będzie 
proste (zwłaszcza przy nieco skomplikowanych przedsięwzięciach),

• wyznaczeniu osoby odpowiedzialnej za ppoż. i udzielanie pierwszej pomocy 
oraz przekazaniu informacji w tym zakresie wszystkim pracownikom (zgodnie  

http://www.pip.gov.pl
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z art. 2071 kodeksu pracy),
• zorganizowaniu szkolenia wstępnego BHP dla pracowników oraz szkolenia BHP 

dla osób kierujących pracownikami (na koszt pracodawcy i w godzinach pracy),
• zorganizowaniu wstępnych badań lekarskich (na koszt pracodawcy i w godzi-

nach pracy).

2. Zagadnienia finansowo – księgowe

Należy tutaj pamiętać o następujących elementach:
• przygotowanie polityki rachunkowości (zgodnie z art. 10 ustawy o rachunko-

wości),
• przygotowanie zasad prowadzenia kasy (warto to zrobić zwłaszcza wtedy, gdy 

spółdzielnia korzysta z dotacji i w obrocie gotówkowym mogą pojawić się sto-
sunkowo duże kwoty),

• kasa fiskalna (obowiązek stosowania kas fiskalnych przy sprzedaży na rzecz osób 
fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych 
wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług; sposób ewidencji 
obrotu oraz warunki używania kas rejestrujących przez podatników określa Rozpo-
rządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących, 
z kolei zwolnień od tego obowiązku dot. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 
28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy 
zastosowaniu kas rejestrujących – podstawowe zwolnienie dot. sytuacji, w której 
obrót na rzecz osób fizycznych nie przekracza 20 000 zł rocznie, ale wymaga to do-
datkowej weryfikacji, bo niektóre rodzaju usług wykluczone są z tego zwolnienia).

Oczywistą sprawą jest kwestia obowiązku otwarcia i prowadzenia ksiąg rachun-
kowych (więcej o księgowości w spółdzielni przeczytasz w rozdziale 13).

3. Wymogi wynikające ze specyfiki spółdzielni

• przygotowanie regulaminów wewnętrznych, jeśli taki obowiązek wynika ze sta-
tutu spółdzielni,

• prowadzenie rejestru członków – zgodnie z prawem spółdzielczym jest to obo-
wiązek zarządu (nieco więcej o rejestrze członków przeczytasz w rozdziale 11.1, 
a wzór i przykład tego rodzaju dokumentu znajdziesz w pakiecie mojego autor-
stwa „Prawo w spółdzielni socjalnej. Niezbędnik praktyka”).

4. Inne

• zgłoszenie się jako płatnik podatku VAT (jeśli chcemy, lub musimy odliczać po-
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datek VAT) przed wykonaniem pierwszej czynności sprzedaży,
• mogą to być również specyficzne wymogi związane z rodzajem działalności,  

jak np. uzyskanie zgody SANEPID-u (gastronomia), czy wpisu do rejestru orga-
nizatorów turystyki i pośredników turystycznych (np. w przypadku organizowa-
nia imprez turystycznych)24,

• weryfikacja, czy spółdzielnia jest jednostką obowiązaną w myśl ustawy o prze-
ciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dn. 1 marca 2018 r. 
(pod tę ustawę podlegają np. biura rachunkowe, czy też przedsiębiorcy w zakre-
sie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności za towary w gotówce o wartości 
równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy 
transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, 
które wydają się ze sobą powiązane – jednostki obowiązane wymienione są 
w art. 2 ust. 1 ww. ustawy)25. 

A propo ostatniego punktu, warto dodać, że wśród obowiązków jednostek obo-
wiązanych jest m.in.:

• rozpoznanie ryzyka prania pieniędzy
• stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego (jak np. weryfikacja tożsa-

mości klientów)
• posiadanie wewnętrznych procedur w zakresie przeciwdziałania praniu pienię-

dzy oraz finansowaniu terroryzmu
• przeszkolenie pracowników „wykonujących obowiązki związane z przeciwdzia-

łaniem praniu pieniędzy”
• konieczność wprowadzenia procedur zapewniających anonimowość osobom 

zgłaszającym rzeczywiste bądź potencjalne naruszenia przepisów ustawy.

5.4 PYtania od czYtelniKóW

Czy zarejestrowana spółdzielnia socjalna jest zobowiązana do natychmiastowego 
podjęcia działalności gospodarczej?

Nie. Spółdzielnia (w tym oczywiście spółdzielnia socjalna) ma na to 12 miesię-
cy. Art. 115 Prawa spółdzielczego mówi: Jeżeli spółdzielnia nie rozpoczęła działalności 

24 Pełną listę sprawdzającą wykonanie obowiązków zarządu związanych z rozpoczęciem działalności 
przez spółdzielnię socjalną, mogę wysłać Ci mailem. Jest ona częścią pakietu Prawo w spółdzielni so-
cjalnej. Niezbędnik praktyka, ale postanowiłem udostępnić ją bezpłatnie dla czytelników tego poradnika. 
Zapraszam na: wzbik.pl/check-lista [dostęp: 7.02.2019].

25 Organizacje, które nie są zobowiązane do stosowania nowego prawa, powinny umieścić w swoich do-
kumentach wewnętrznych (tj. w statucie lub polityce rachunkowości) zapisy, z których wynikałoby jed-
noznacznie, czy organizacja jest, czy nie jest instytucją zobowiązaną.
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gospodarczej w ciągu roku od dnia jej zarejestrowania i nie posiada majątku, może ulec 
wykreśleniu z Krajowego Rejestru Sądowego na wniosek związku rewizyjnego.

Należy przy tym wspomnieć, że w przypadku spółdzielni socjalnej założonej przez 
osoby prawne ma ona obowiązek zatrudnić 5 pracowników defaworyzowanych w ciągu 
6 miesięcy od zarejestrowania w KRS. Dlatego też zwykle w przypadku takiej spółdzielni 
powyższa liczba miesięcy będzie wyznaczać najpóźniejszą datę rozpoczęcia działalności 
gospodarczej. 

Czy formalnie przy zakładaniu spółdzielni socjalnej konieczny jest jakikolwiek in-
dywidualny kapitał jej założycieli?

Nie. Każdy członek co prawda wnosi udział (co najmniej jeden) i wpisowe,  
ale można je wpłacić dopiero po rozpoczęciu pracy w spółdzielni. W przypadku spółdziel-
ni socjalnej osób prawnych możemy np. wydłużyć termin zapłaty wpisowego czy udzia-
łów do 3 miesięcy. O tego rodzaju sprawach decydują członkowie założyciele spółdzielni, 
uchwalając statut spółdzielni. Musimy być tutaj jednak ostrożni, bo zanim osiągniemy  
w spółdzielni pierwsze przychody najpewniej będziemy już ponosić koszty. I tutaj przyda-
łyby się środki pochodzące z wpisowego i udziałów.

Czy w walnym zgromadzeniu (założycielskim) może uczestniczyć ktoś jeszcze  
z wyjątkiem założycieli?

Tak, należy tylko pamiętać, że taka osoba nie uczestniczy w głosowaniu. W tym 
kontekście warto też przytoczyć art. 36 § 7 prawa spółdzielczego: „Członek ma prawo 
korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których 
pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu”.

5.5 SpraWdŹ SiĘ! teSt praWda/FałSz

5.5.1 PYtania

W tabeli znajdują się zdania dotyczące rozdziału, który właśnie skończyłeś. Zasta-
nów się czy są one prawdziwe czy fałszywe, zaznacz swoją odpowiedź i sprawdź czy jest 
ona prawidłowa.
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Lp. Prawdziwe czy fałszywe? Twoja odpowiedź 

1.

Jednym z dokumentów, o którym często zapominają spół-
dzielcy przy rejestracji spółdzielni w Krajowym Rejestrze 
Sądowym są wzory podpisów członków zarządu. Są one nie-
zbędne do uzyskania wpisu w KRS. 

Prawda/Fałsz

2.
W walnym zgromadzeniu założycielskim nie muszą uczest-
niczyć wszyscy założyciele spółdzielni. 

Prawda/Fałsz

3.
Przy rejestracji spółdzielni socjalnej, w której jednym z zało-
życieli jest gmina, musimy pamiętać o dołączeniu uchwały 
Rady Gminy o powołaniu spółdzielni socjalnej.

Prawda/Fałsz

4.
Członkowie spółdzielni przed rozpoczęciem pracy, muszą 
wpłacić wpisowe i udziały.

Prawda/Fałsz

5.
Po zmianach w ustawie o krajowym rejestrze sądowym, 
zamiast trzech dokumentów (NIP-2, RG-1 i ZUS ZPA), spół-
dzielnia składa NIP-8 w urzędzie skarbowym.

Prawda/Fałsz

6.
W dokumentach do Krajowego Rejestru Sądowego trzeba 
wskazać dominujący przedmiot działalności.

Prawda/Fałsz

7.
Zaleca się, by członkowie zarządu spółdzielni składającej się  
z osób prawnych nie byli jednocześnie reprezentantami zało-
życieli na walne zgromadzenie spółdzielni.

Prawda/Fałsz

8.
Wybory do organów spółdzielni odbywają się w głosowa-
niu tajnym.

Prawda/Fałsz

9.

W przypadku błędów w dokumentach, sąd jest zobowiąza-
ny warunkowo zarejestrować spółdzielnię socjalną (ma ona 
30 dni na dokonanie niezbędnych poprawek, pod rygorem 
wykreślenia z KRS).

Prawda/Fałsz

10.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nie może 
być członkiem spółdzielni.

Prawda/Fałsz

5.5.2 ODPOWIEDZI

Lp. Odpowiedzi z krótkim uzasadnieniem

1.
FAŁSZ. Po ostatnich zmianach prawnych nie składa się już w sądzie wzorów 
podpisów członków zarządu.

2. FAŁSZ. Obecność obowiązkowa  
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3. PRAWDA.

4.
FAŁSZ. O zasadach wnoszenia udziałów i wpłacania wpisowego decyduje sta-
tut (może to nastąpić np. 5 tygodni po rozpoczęciu pracy w spółdzielni).

5. PRAWDA.

6. PRAWDA. W KRS WM jest na to specjalne miejsce.

7. PRAWDA.

8. PRAWDA.

9. FAŁSZ. Nie ma takich regulacji.

10.
FAŁSZ. Przepisy mówią tylko, że nie może być członkiem zarządu lub rady nad-
zorczej spółdzielni.
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6. Nie tYlKo działalnośĆ goSpodarcza,  
czYli rodzaje działalności  
Spółdzielni Socjalnej

6.1 jaKĄ działalnośĆ Spółdzielnia Socjalna MUSi proWadziĆ?

Na początek zdefiniujmy działalność obowiązkową spółdzielni socjalnej. Zgodnie 
z ustawą o spółdzielniach socjalnych jest to: działalność gospodarcza oraz działalność  
w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej swoich członków1.

Działalność gospodarcza oznacza, że sprzedajemy na rynku nasze produkty  
lub usługi2. 

Natomiast reintegracja społeczna i zawodowa są pojęciami zdefiniowanymi 
w ustawie o spółdzielniach socjalnych. I tak przez reintegrację społeczną należy rozu-
mieć działania, mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestnicze-
nia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszka-
nia lub pobytu. Co więc spółdzielnie mogą robić w ramach reintegracji społecznej? Będą 
to przykładowo: wspólne szkolenia i wyjazdy szkoleniowe na rzecz budowania zespołu, 
wyjazdy integracyjne, spotkania okolicznościowe np. świąteczne. Komentarz do ustawy 
o spółdzielniach socjalnych wyjaśnia, że wydatki tego rodzaju mogą też dotyczyć dzia-
łań o charakterze pomocowym czy prospołecznym, polegających na udzielaniu pomocy 
i wsparcia członkom spółdzielni, niezależnego od ich pracy, np. pomoc w zakupie opa-
łu, pomoc dla członków spółdzielni w bieżących sprawach (takich jak: zakupy, sprawy 

1 Art. 2, ust. 1 i 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych.
2 Oczywiście jest to prosta definicja na potrzeby niniejszej publikacji. Dla porządku dodam, że działal-

ność gospodarcza definiowana jest w różnych sposób w różnych ustawach. Przykładowo ustawa Prawo 
przedsiębiorców (art. 3) mówi, że „Działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobko-
wa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły”. A ustawa o podatku od towarów i usług (art. 
15 ust. 2) stwierdza: Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców 
lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działal-
ność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności 
polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla 
celów zarobkowych. 
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na poczcie, opieka nad dzieckiem), sfinansowanie lub zorganizowanie miejsca zabaw  
dla dzieci czy organizowanie zbiórki odzieży3.

Z kolei reintegracja zawodowa to działania, mające na celu odbudowanie i pod-
trzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy. Możliwe dzia-
łania spółdzielni oraz wydatki dotyczą, np. zwiększenia motywacji członków spółdzielni 
socjalnej do podwyższenia kwalifikacji zawodowych, odnalezienia własnej ścieżki roz-
woju i kariery zawodowej poprzez pracę z doradcą zawodowym czy psychologiem pracy, 
a w konsekwencji zdobycie wykształcenia, zawodu lub umiejętności umożliwiających sa-
morealizację zawodową4. Mogą to być też szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe 
lub pozwalające nabyć zupełnie nowe umiejętności. 

Nie oznacza to oczywiście, że spółdzielnia musi podejmować wszystkie ww. dzia-
łania w ramach reintegracji społecznej i zawodowej. Już sam fakt stworzenia miejsca 
pracy i zatrudnienia osób defaworyzowanych na rynku pracy może być traktowany jako 
pewne minimum realizacji reintegracji zawodowej5. Pozostałe działania będą zależeć od 
decyzji członków oraz dostępności środków finansowych (np. te działania mogą być fi-
nansowane z nadwyżki bilansowej).

Warto też podkreślić, że odbiorcami działań w zakresie reintegracji mają być oso-
by defaworyzowane (niezależnie od tego, czy są członkami spółdzielni, czy też nie).

Jak myślisz: co jest ważniejsze działalność gospodarcza czy działania w zakresie 
reintegracji? No cóż, głównym celem działalności spółdzielni jest reintegracja, a dzia-
łalność gospodarcza jest narzędziem służącym do jej realizacji. Nie oznacza to jednak, 
że powinniśmy skupić się wyłącznie na działaniach reintegracyjnych. Prawda jest bo-
wiem taka, że na dłuższą metę nie ma skutecznej reintegracji w spółdzielni socjalnej  
bez sprawnie funkcjonującej i przynoszącej zyski działalności gospodarczej. Z drugiej 
strony, jeśli spółdzielnia prowadzi sprawnie działającą firmę bez zaangażowania w dzia-
łania o charakterze reintegracyjnym, to będzie podobna do zwykłego biznesu. Oznacza 
to, że powinniśmy dążyć do zdrowej równowagi między ww. rodzajami działalności. 

6.2 jaKie działania Spółdzielnia MoŻe dodatKoWo podejMoWaĆ?

Jeśli z kolei chodzi o działalność dodatkową6, to może to być działalność:
3 Barbara Godlewska-Bujok, Cezary Miżejewski, Ustawa o spółdzielniach socjalnych. Komentarz, Minister-

stwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pożytku Publicznego, Warszawa, marzec 2012 r., s. 20.
4 Tamże.
5 Przy czym nie mam tutaj na myśli np. stałego zatrudnienia na 1/20 etatu.
6 Fakt podejmowania tego rodzaju działalności będzie zależał przede wszystkim od dostępności środ-
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• społeczna i oświatowo-kulturalna na rzecz swoich członków, pracowników oraz 
ich środowiska lokalnego, np. imprezy plenerowe, sekcje zainteresowań pra-
cowników spółdzielni, prowadzenie klubu sportowego,

• społecznie użyteczna w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ta ostatnia działalność jest o tyle ważna, że jest dobrym narzędziem, by zrobić 
coś dla naszego otoczenia. Dodatkowo możemy na ten cel pozyskać środki zewnętrzne 
(np. w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich lub z budżetu 
jednostek samorządu terytorialnego) – spółdzielnia ma bowiem możliwość startowania  
w tzw. otwartych konkursach ofert i ubiegania się o realizację zadań publicznych7. Dlate-
go przyjrzymy się teraz właśnie tej działalności.

Pożytek publiczny, czyli co?

Najprościej mówiąc, działania w zakresie pożytku publicznego, to dodatkowa, do-
browolna działalność spółdzielni socjalnej na rzecz społeczności lokalnej czy otoczenia 
spółdzielni, czyli to, co spółdzielnia może zrobić dla innych ludzi.

Ustawa (dla dociekliwych: art. 3 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie) precyzuje, że działalnością pożytku publicznego jest działalność 
społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe i m.in. spółdzielnie 
socjalne w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.

Sfera zadań publicznych

Przykładowo w ustawie wskazano, że do tej sfery zaliczane są zadania w zakresie:
• pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życio-

wej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
• działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób za-

grożonych wykluczeniem społecznym,

ków, w tym zewnętrznych.
7 Więcej na ten temat możesz znaleźć w podrozdziale 14.12.

Art. 2 ust. 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych: 

Spółdzielnia socjalna może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz 
swoich członków, pracow ników  oraz ich środowiska lokalnego, a także działalność społecznie 
użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.2).
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• działalności charytatywnej,
• podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polsko-

ści oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
• działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regional-

nego,
• ochrony i promocji zdrowia,
• działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
• promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy  

i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
• działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
• działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
• działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
• nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
• wypoczynku dzieci i młodzieży,
• wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
• ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
• turystyki i krajoznawstwa,
• upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
• promocji i organizacji wolontariatu,
• działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania  

i ochrony praw dziecka,
• przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Jak więc widać, katalog zadań publicznych jest dosyć szeroki (a nie wymieniłem 
wszystkich zadań; pełny katalog znajduje się w art. 3 ust. 1 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie) i w zasadzie podejmując działania na rzecz innych, jest 
bardzo duża szansa, że uda nam się wpisać w powyższe zadania.

Jeśli będziesz miał taką możliwość8, to zachęcam Cię do realizowania tego rodzaju 
zadań. Wynikają z tego liczne korzyści. 

Korzyści bezpośrednie z podejmowania działań w zakresie pożytku publicznego

Będą to:

• możliwość wprowadzenia zmiany w jakimś aspekcie naszego otoczenia, w którym 
taką potrzebą zmian dostrzegamy,

8 Np. masz w spółdzielni osobę, która może zająć się przygotowaniem odpowiedniego wniosku o dotacje 
i realizacją projektu lub współpraca Twojej spółdzielni z gminą układa się bardzo dobrze i możesz ją 
dalej rozwinąć.
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• pokazanie, że spółdzielnia socjalna to coś więcej niż przedsiębiorstwo,
• pokazanie, że spółdzielnia jest firmą zakorzenioną lokalnie i zależy nam na roz-

wiązaniu problemów naszego otoczenia,
• pokazanie, że spółdzielnia jest wiarygodnym podmiotem, który potrafi pozy-

skiwać środki zewnętrzne (część spółdzielni, które realizowały projekty w ra-
mach FIO podkreślała, że po raz pierwszy, zgłaszając się do samorządu, posia-
dali konkretny pomysł i pieniądze na jego realizację, a nie przychodzili prosić 
o pieniądze).

Korzyści pośrednie

To z kolei:

• możliwość zdobycia dodatkowego wynagrodzenia dla członków i pracowników 
spółdzielni (pod warunkiem oczywiście, że dane osoby będą zaangażowane  
w wykonywanie działań w ramach projektu),

• możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności ubiegania się o środki zewnętrz-
ne i przygotowywania projektów.

Badanie ewaluacyjne „Ocena wpływu PO FIO 2009-2013 na funkcjonowanie orga-
nizacji pozarządowych” przygotowane przez Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarcze-
go wskazuje, że zgodnie z deklaracjami większości badanych organizacji fakt realizacji 
projektów dofinansowanych z PO FIO pomógł wzbogacić wiedzę przedstawicieli orga-
nizacji z zakresu przygotowywania wniosku o dofinansowanie. Ważne okazało się także 
otrzymywanie dodatkowych punktów za doświadczenie w realizacji projektów podczas 
etapu oceny wniosku w innych konkursach. Poza tym dla niespełna 50,0% beneficjentów 
pozytywny wpływ na szanse uzyskania dofinansowania miała efektywniejsza organizacja 
pracy w ich podmiocie.

Możliwość pozyskania finansowania zewnętrznego

Spółdzielnia socjalna może powyższe zdania finansować z własnej nadwyżki bi-
lansowej, ale również może pozyskiwać na te cele środki zewnętrzne. Są tutaj przynaj-
mniej trzy podstawowe źródła finasowania:

• współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, które ogłaszają konkursy 
w powyższych obszarach – kwoty dofinansowania to zwykle od kilku do kilku-
nastu tysięcy złotych,
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• Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO)9,
• Program Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (tzw. 

ASOS10). 

Nie ma co ukrywać: skuteczne ubieganie się o środki zwłaszcza w ogólnopolskich 
konkursach jest trudne i wymaga wysiłku. Gwarancji sukcesu nie mamy nigdy. Dlatego 
też start w konkursie trzeba rozważyć indywidualnie, biorąc pod uwagę spodziewane 
korzyści i koszty takiego działania. Przygotowanie i realizacja projektu to zawsze pewien 
wysiłek organizacyjny. Warto wcześniej wiedzieć, kto się tym zajmie, by nie ucierpiała 
podstawowa działalność spółdzielni.

Konkursy z reguły odbywają się w okresie grudzień – styczeń. Jeśli jesteś zaintere-
sowany, warto to uwzględnić w harmonogramie swojej pracy. 

Na co zwrócić uwagę?

Warto patrzeć na tego rodzaju działania w szerszym kontekście całokształtu dzia-
łalności spółdzielni. Dlatego też zachęcam, by nie były to działania zbyt odległe od pod-
stawowej działalności spółdzielni, ale wynikały z wizji i celów konkretnego podmiotu.  
Z drugiej strony FIO oczywiście nie może wprost wspierać działalności gospodarczej.

Przykłady

Chciałbym pokazać Ci dwa przykłady wykorzystania działań na rzecz otoczenia  
w kontekście biznesowym.

Przykład nr 1: Spółdzielnia Socjalna „Szansa i Wsparcie” 

Spółdzielnia ta realizowała kilka lat temu projekt „Aktywny senior to radosny 
senior…” (projekt realizowany był na Śląsku i finansowany środkami Programu Operacyj-
nego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz wkładem własnym spółdzielni). Jego celem 
była aktywizacja seniorów m.in. poprzez prelekcje tematyczne, zajęcia fizykoterapii czy 
marsze Nordic Walking. Łącznie na spotkania spółdzielni regularnie przychodziło oko-
ło 60 osób powyżej 60 roku życia. Podczas spotkań opiekę nad seniorami zapewniały 
członkinie spółdzielni – wykwalifikowane opiekunki (panie miały też certyfikaty prze-
wodniczek Nordic Walking).

9 Więcej informacji znajdziesz na https://niw.gov.pl/nasze-programy/fio/ [dostęp: 7.02.2019].
10 Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://asos2019.mpips.gov.pl/ [dostęp: 7.02.2019].

https://niw.gov.pl/nasze-programy/fio/
https://asos2019.mpips.gov.pl/
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Z kolei w działalności podstawowej spółdzielni jedna z ofert dotyczyła usług opie-
kuńczych w środowisku domowym. Realizacja projektu była więc szansą na budowę wi-
zerunku i promocję spółdzielni w grupie zbliżonej do klientów spółdzielni.

Przykład nr 2: Spółdzielnia Socjalna „Kielecka” 

Spółdzielnia była partnerem w projekcie związanym z integracją międzypoko-
leniową (tym razem projekt finansowany z Rządowego Programu na rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020). Kilka tygodni po rozpoczęciu działal-
ności rozpoczęły się tam spotkania „Dziadki dla dziatek – spotkania z historią”, których 
celem była integracja seniorów i młodzieży wokół tematów związanych z lokalną historią 
i tradycją (przykładowe tematy: „Jak powstaje miasto: Kielce od osady do metropolii?”, 
„Czysta woda – dobre piwo. Kieleckie browarnictwo”, „Kielce zapomniane. Nieistniejące 
budowle”). Spotkania prowadzone były przez regionalistów i pasjonatów Kielc w atrak-
cyjnej formie.

Jeśli prowadziłeś kiedyś restaurację lub pub z pewnością nie muszę Ci uświa-
damiać jak ważna jest reklama przy rozpoczęciu działalności i wywołanie nieco szumu 
wokół tego miejsca. W ramach projektu zapewniono, np. wydruk i dystrybucję plakatów 
reklamujących projekt (a przy okazji Szynk Zatyłki prowadzony przez spółdzielnię) oraz 
reklamę radiową. Zresztą już sam fakt odbywania się tego rodzaju spotkań może być 
przedmiotem reklamy na portalach lokalnych, może też wywołać lub podtrzymać za-
interesowanie mediów lokalnych. Ważne jest też to, że spotkania cieszyły się rosnącym 
zainteresowaniem i gromadziły każdorazowo kilkadziesiąt osób.

Podsumowanie

Przypominam, że prowadzenie działalności gospodarczej w spółdzielni socjalnej 
nie jest celem samym w sobie, ale służy zapewnieniu miejsc pracy dla osób defawory-
zowanych. Z drugiej strony może być też narzędziem zdobywania środków na realiza-
cję działań dodatkwych spółdzielni. Innymi słowy, celem spółdzielni (obok reintegracji) 
może być zapewnienie np. „spokojnej i bezpiecznej, ale i aktywnej i atrakcyjnej starości”. 
Aby realizować ten cel spółdzielni prowadzi, np. dzienny dom samopomocy, świadczy 
usługi opiekuńcze, ale i jednocześnie pozyskuje środki zewnętrzne na projekty zwiększa-
jące jakość życia seniorów11. 

11 O tak pojmowanej spółdzielczości socjalnej i o marketingu wartości pisze Szymon Surmacz w bro-
szurze: Marketing wartości. W poszukiwaniu klientów spółdzielni socjalnej. (Biblioteka Spółdzielczości 
socjalnej, tom 5). Znajdziesz ją tutaj: http://ozrss.pl/wp-content/uploads/2013/11/marketing-wartosci-
-web.pdf [dostęp: 7.02.2019].

http://ozrss.pl/wp-content/uploads/2013/11/marketing-wartosci--web.pdf
http://ozrss.pl/wp-content/uploads/2013/11/marketing-wartosci--web.pdf
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6.3 O MiKrodotacjacH SłóW KilKa

Jeśli nie chcesz od razu rzucać się na głęboką wodę i przygotowywać projektu  
w ramach FIO, rozwiązaniem mogą być mikrodotacje. W ramach Funduszu Inicja-
tyw Obywatelskich wyodrębniono priorytet I, którego realizacja odbywać się będzie  
za pośrednictwem tzw. „regrantingu”. Oznacza to, że w konkursie wyłonieni zostali opera-
torzy regionalni, którzy są zobowiązani do dalszej dystrybucji środków.

Jak jest kwota mikrodotacji?

Kwota mikrodotacji nie może przekraczać 5 000 zł. Nie są to oszałamiające 
pieniądze, jednak wystarczające, by zrobić coś ciekawego dla otoczenia spółdzielni 
socjalnej.

Kto może się ubiegać o mikrodotację?

Zgodnie z Regulaminem Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2018  r. 
(s. 27-38) podmiotami objętymi wsparciem są:

1. Młoda organizacja pozarządowa. 
To organizacja pozarządowa lub np. spółdzielnia socjalna, która została wpi-
sana do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia 
złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto roczny przychód takiej organizacji 
za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekra-
czać 25 tys. zł. 

2. Patron.
To organizacja pozarządowa lub np. spółdzielnia socjalna, która może ubie-
gać o przyznanie mikrodotacji na realizację projektu, dzięki któremu konkret-
na grupa nieformalna będzie miało możliwość realizacji lokalnego przedsię-
wzięcia.

Jak łatwo zauważyć większość sprawnie działających spółdzielni socjalnych nie 
będzie wpisywało się w pkt 1 powyżej (obroty przekroczą 25 tys. zł w ostatnim roku). Po-
zostaje więc zostanie patronem i wsparcie działań w zakresie pożytku publicznego przez 
grupy nieformalne. Grupy nieformalne to nie mniej niż trzy osoby, wspólnie realizujące 
lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobo-
wości prawnej. Nic natomiast nie stoi na przeszkodzie, by trzy osoby luźno związane ze 
spółdzielnią wystąpiły jako grupa nieformalna. Pamiętać bowiem należy, że grupy niefor-
malne, których członkowie pełnią funkcje w organach statutowych spółdzielni nie mogą 
uzyskać wsparcia w ramach mikrodotacji. 
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Gdzie należy się zgłosić?

Po dalsze informacje należy udać się do podmiotu, który został wybrany w danym 
województwie jako operator mikrodotacji. W praktyce należy zgłosić się do operatorów 
wybranych w 2018 r. - ich projekty są realizowane również w roku 2019. Listę podmiotów, 
które otrzymały środki i które udzielają mikro dotacji można znaleźć tutaj: https://fio.niw.
gov.pl/edycja9/wyniki/ListarankingowaPriorytet1.pdf [dostęp: 7.02.2019]. 

6.4 prograM rozWojU organizacji obYWatelSKicH 
na lata 2018–2030

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich12 to zupełnie nowa i ciekawa możli-
wość. Został on przyjęty przez Radę Ministrów 7 sierpnia 2018 r. Głównym celem progra-
mu jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demo-
kratycznych norm obywatelskości. Cele szczegółowe są następujące:

• Cel szczegółowy 1. Wzrost zaangażowania obywateli i organizacji obywatel-
skich w życie publiczne,

• Cel szczegółowy 2. Wzmocnienie organizacji obywatelskich w wymiarze strate-
gicznym,

• Cel szczegółowy 3. Poprawa stabilności finansowej organizacji obywatelskich.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie priorytetów programu.

Tabela 1: Priorytety Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 
2018-2030
Lp. Priorytety merytoryczne Główne założenia
1. Priorytet 1. Zrównowa-

żony rozwój organiza-
cyjny

• budowa stabilności instytucjonalnej (zarówno 
w zakresie zasobów ludzkich, jak i technicznych),

• budowa podstawowej niezależności od wyników 
poszczególnych konkursów dotacyjnych, 

• umożliwienie realnego zarządzania strategiczne-
go – długofalowego planowania działań, aktyw-
nego poszukiwania partnerów, w tym donatorów, 
angażowanie się w życie lokalnych wspólnot 
poza działaniami wynikającymi z realizowanych 
projektów.

12 Do pobrania pod tym linkiem: 
https://www.niw.gov.pl/wp-content/uploads/2018/08/PROO_2018_2030.pdf [dostęp: 7.02.2019]

https://fio.niw
https://www.niw.gov.pl/wp-content/uploads/2018/08/PROO_2018_2030.pdf
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2. Priorytet 1a. Wsparcie 
działań misyjnych i roz-
woju instytucjonalnego

• dofinansowanie realizacji misji i kosztów prowa-
dzenia działalności statutowej, w tym budowanie 
kapitału ludzkiego oraz zasobów technicznych 
w ramach spójnych, wieloletnich strategii lub 
programów rozwoju organizacji,

• budowanie trwałych modeli finansowania dzia-
łalności ze środków niepublicznych.

3. Priorytet 1b. Dotacje na 
wkład własny

• zwiększenie aktywności w zakresie realizacji 
projektów międzynarodowych oraz sięgania po 
środki w ramach programów wdrażanych przez 
instytucje zagraniczne, w tym między innymi KE 
i jej agencje.

4. Priorytet 2. Kapitały 
żelazne13 

• wsparcie projektów, których celem będzie przy-
gotowanie i realizacja działań zmierzających do 
zbudowania, w oparciu o lokalne środowisko 
organizacji, jej partnerów społecznych i publicz-
nych, początkowych kapitałów żelaznych organi-
zacji obywatelskich (2a),

• wsparcie początkowych (2b) oraz istniejących 
(2c) kapitałów żelaznych organizacji.

5. Priorytet 3. Rozwój in-
stytucjonalny lokalnych 
organizacji strażniczych 
i mediów obywatel-
skich

• wspieranie działania osób (grup nieformalnych) 
i instytucji na rzecz tworzenia przestrzeni dla 
pluralistycznej debaty wokół istotnych spraw 
publicznych, monitorowania działań instytucji 
publicznych i prywatnych (np. korporacji) w du-
chu troski o dobro wspólne, w szczególności tam, 
gdzie podejmowane są decyzje lub stanowione 
jest prawo,

• dominującym kierunkiem wsparcia będzie dofi-
nansowanie inicjatyw na poziomie lokalnym.

6. Priorytet 4. Rozwój 
instytucjonalny think 
tanków obywatelskich

• think tanki są definiowane jako organizacje, któ-
re opracowują badania, analizy i opinie związane 
ze sprawami krajowymi lub międzynarodowymi 
w celu merytorycznego wspierania procesów 
podejmowania strategicznych decyzji lub przyj-
mowania rozwiązań i regulacji,

• wsparcie ma zapewnić większą stabilność finan-
sową.

13 Kapitał żelazny to fundusz gromadzony przez organizację, po to by zapewnić stabilność realizacji celów. 
Kapitał żelazny jest bowiem niewzruszalny (nie można go wydatkować na bieżącą działalność), a do 
finansowania celów statutowych wykorzystywane są jedynie odsetki od kapitału.
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7. Priorytet 5. Wsparcie 
doraźne

• wsparcie na pokrycie kosztów służących zaspo-
kojeniu nagłych, nieprzewidzianych potrzeb, 

• wsparcie na pokrycie kosztów uczestnictwa w 
konkretnych wydarzeniach życia publicznego 
o charakterze ponadlokalnym.

Jeśli do powyższego dodać, że w latach 2018-2030 na realizację PROO przezna-
czona zostanie kwota 585 mln zł, która pozwoli na wsparcie blisko 12 tysięcy organizacji, 
to widzimy że warto zainteresować się szczegółami. 

Jedną z form prawnych organizacji, które mogą aplikować o wsparcie są spółdziel-
nie socjalne (jako podmioty, które mogą prowadzić działania w zakresie pożytku publicz-
nego). Przyjrzymy się bliżej 2 priorytetom, które mogą mieć zastosowanie w większości 
spółdzielni socjalnych. 

Warto przy tym podkreślić, że powyższy program dotyczy działań społecznych. Nie 
dostaniemy więc tutaj środków na wyposażenie miejsca pracy czy zakup maszyny do 
działalności gospodarczej. 

Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego

Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

Tabela 2: Szczegóły wsparcia działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego w ra-
mach priorytetu 1a
Lp. Szczegóły
1. Na co będą przyznawa-

ne dotacje?
1. Wspieranie działań statutowych organizacji sek-

tora pozarządowego. 
2. Wspieranie rozwoju instytucjonalnego organiza-

cji pozarządowych, w tym: budowanie stabilnych 
podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie 
perspektywicznych planów działania i finansowa-
nia, podnoszenie standardów pracy i zarządzania 
organizacją. 

3. Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, 
platform współpracy, reprezentacji środowisk 
organizacji sektora pozarządowego.
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2. Okres udzielenia 
dotacji

Od 2 do 3 lat (od 24 do 36 miesięcy), przy czym 
zadanie będzie podzielone na roczne okresy finan-
sowania.

3. Minimalna wysokość 
dotacji

100 tys. zł

4. Maksymalna wysokość 
dotacji

700 tys. zł

5. Zasady aplikowania Najpierw składane są wnioski wstępne, które podle-
gając ocenie, a w przypadku pozytywnej oceny skła-
dane są wnioski pełne. 
Wniosek wstępny zawiera m.in. opis działalności 
wnioskodawcy, określenie problemów i potrzeb 
Wnioskodawcy, okres realizacji zaplanowanych 
działań, plan działań, które Wnioskodawca zamie-
rza zrealizować w ramach uzyskanej dotacji.

6. Wkład własny Niewymagany.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Regulaminu konkursu Priorytet 1a. Wsparcie działań 
misyjnych i rozwoju instytucjonalnego. Edycja 2019 (regulamin dostępny tutaj: https://niw.gov.pl/
wp-content/uploads/2019/02/PROO_1a_Regulamin_2019.pdf)

Priorytet 5. Wsparcie doraźne

Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

Tabela 3: Szczegóły wsparcia doraźnego w ramach priorytetu 5
Lp. Szczegóły
1. Na co będą przyznawa-

ne dotacje?
1 Pokrycie wydatków wynikających z nagłych 

potrzeb organizacji powstałych w wyniku wy-
stąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń 
mogących mieć istotny wpływ na skuteczność 
działania organizacji i realizacji jej celów statu-
towych (np. awarii sprzętu, zniszczeń obiektów, 
innych zdarzeń losowych) – „POMOC DORAŹNA”.

2 Pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli 
organizacji w wydarzeniach z życia publicznego 
o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, 
a także międzynarodowym, istotnych zarówno 
z punktu widzenia sektora pozarządowego lub 
związanych z branżą, w której działa dana orga-
nizacja – „ŻYCIE PUBLICZNE”.

https://niw.gov.pl/
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2.
Okres udzielenia 
dotacji

Do zakończenia danego roku.

3.
Minimalna wysokość 
dotacji

Brak.

4.
Maksymalna wysokość 
dotacji

10 000 zł.

5. Zasady aplikowania
Prowadzony będzie nabór ciągły do wyczerpania 
środków.

6. Wkład własny Niewymagany.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Regulaminu konkursu Priorytet 5. Wsparcie doraźne. 
Edycja 2018 (regulamin dostępny tutaj: https://www.niw.gov.pl/wp-content/uploads/2018/12/
PROO_5_Regulamin.pdf)

6.5 SpraWdŹ SiĘ! teSt praWda/FałSz

6.5.1 PYtania

W tabeli znajdują się zdania dotyczące rozdziału, który właśnie skończyłeś. Zasta-
nów się czy są one prawdziwe czy fałszywe, zaznacz swoją odpowiedź i sprawdź czy jest 
ona prawidłowa.

Lp. Prawdziwe czy fałszywe? Twoja odpowiedź 

1.
Każda spółdzielnia socjalna musi prowadzić działalność  
w zakresie pożytku publicznego.

Prawda/Fałsz

2.
Dodatkową korzyścią z podejmowania działań w zakresie 
pożytku publicznego może być zwiększenie rozpoznawal-
ności spółdzielni w środowisku lokalnym. 

Prawda/Fałsz

3.
Kwota mikrodotacji w ramach tzw. regrantingu w progra-
mie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich to 5 tys. zł. 

Prawda/Fałsz

4.
Przedstawiciele Spółdzielni Socjalnej „Senior” otrzymali 
kwotę 5 tys. zł mikrodotacji na organizację Dnia Seniora.

Prawda/Fałsz

5.
Obowiązkiem każdej spółdzielni jest prowadzenie działalno-
ści gospodarczej. Każda spółdzielnia socjalna działa przy tym 
na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej swoich członków. 

Prawda/Fałsz

https://www.niw.gov.pl/wp-content/uploads/2018/12/
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6.5.2 ODPOWIEDZI

Lp. Odpowiedzi z krótkim uzasadnieniem
1. FAŁSZ. Jest to działalność o charakterze dobrowolnym. 
2. PRAWDA.
3. PRAWDA.

4.
FAŁSZ. Dotacje mogła otrzymać spółdzielnia (jako młody podmiot, o ile speł-
niała warunki). Przedstawiciele spółdzielni (członkowie zarządu) nie mogą na-
tomiast występować jako grupa nieformalna. 

5. PRAWDA.
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7. StatUt Spółdzielni Socjalnej

7.1 co to jeSt StatUt i co poWinien zaWieraĆ?

Statut to rodzaj umowy między założycielami spółdzielni, którzy podpisując go, 
zgadzają się, że konkretne sprawy zostają uregulowane w sposób określony w ich statu-
cie. Przykładowo założyciele umawiają się, że:

• zarząd będzie się składał z 3 osób, a odwołanie członków zarządu będzie wy-
magało pisemnego uzasadnienia,

• organem odpowiedzialnym za przyjmowanie członków będzie walne zgroma-
dzenie, a decyzje w sprawie wykluczenia lub wykreślenia członków ze spół-
dzielni podejmuje rada nadzorcza,

• wpisowe do spółdzielni będzie wynosić 50 zł, a każdy członek wniesie mini-
mum 1 udział o wartości 100 zł.

Statut będzie więc miał realny i konkretny wpływ na działalność Twojej spółdziel-
ni, bo będzie decydował o szczegółowych rozwiązaniach stosowanych w spółdzielni.

Statut to umowa, która zostaje zawarta na walnym zebraniu założycielskim spół-
dzielni. Tym samym wszyscy założyciele muszą akceptować statut i zgadzać się na jego 
postanowienia (dla dociekliwych: art. 6. § 1 prawa spółdzielczego: „Osoby zamierzające 
założyć spółdzielnię (założyciele) uchwalają statut spółdzielni, potwierdzając jego przy-
jęcie przez złożenie pod nim swoich podpisów […]”).

Jak stworzyć statut spółdzielni socjalnej?

Po pierwsze, nie warto bezmyślnie kopiować zapisów przykładowych czy też wzor-
cowych statutów. Należy je dostosować do potrzeb konkretnej spółdzielni. 
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Przykład: w statucie spółdzielni socjalnej, na którym się wzorujemy jest zapis, że organem 
odpowiedzialnym za przyjmowanie członków jest zarząd, a w naszej spółdzielni chcemy,  
by było to walne zgromadzenie (w końcu to Twoja firma, więc możesz chcieć, by wszyscy 
członkowie mieli prawo decydować o tym kiedy i o jakie osoby zostanie poszerzona)  
lub nawet mamy zarząd jednoosobowy i nie może on (zgodnie z prawem spółdzielczym) 
podejmować tego rodzaju decyzji. 

W takiej sytuacji bezrefleksyjne kopiowanie nie pozwoli uzyskać zamierzonego efektu.

Po drugie, znam przypadki spółdzielni socjalnych, które miały statuty niezgodne 
z prawem (czasem nawet w sposób oczywisty, np. podział nadwyżki bilansowej uregulo-
wano w sposób niezgodny z ustawą o spółdzielniach socjalnych). W takiej sytuacji jest 
duże ryzyko, że KRS wychwyci takie niezgodności (mimo że wcześniej np. inny KRS tego 
nie zrobił) i zażąda zmian w statucie. Wydłuży to proces rejestracji.

Oznacza to, że w każdym przypadku warto przeanalizować statut pod kątem 
zgodności z prawem (nie musimy tego robić sami, można skorzystać z pomocy Ośrodków 
Wsparcia Ekonomii Społecznej), ale również pod kątem potrzeb konkretnego podmiotu. 
Statut ma w końcu zawierać regulacje i zasady działania Twojej spółdzielni socjalnej, 
a jego postanowienia będą miały realny wpływ na codzienność w spółdzielni. Czy chcesz 
więc, by ktoś inny podjął za Ciebie decyzje w tym zakresie?

Osobiście posługuję się wzorem, w którym jasno zaznaczone są obszary, co do 
których musimy podjąć konkretną decyzję (np. zdecydować czy za przyjmowanie człon-
ków ma odpowiadać walne zgromadzenie czy zarząd lub ile dni przed walnym zgro-
madzeniem członkowie mają otrzymać zawiadomienie z porządkiem obrad). Mój wzór 
statutu wraz z komentarzem możesz pobrać pod tym linkiem: www.wzbik.pl/pobierz. 

Zadbaj o to, by po wypełnieniu tego statutu ktoś z doświadczeniem przejrzał no-
wowprowadzone zapisy. 

Jak sprawdzić poprawność statutu spółdzielni?

Jak już pewnie wiesz, poprawność statutu sprawdzana jest przez sąd w postępo-
waniu rejestrowym. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na minimum 3 elementy:

• Czy statut zawiera wszystkie regulacje wymagane przepisami prawa?
• Czy statut jest wewnętrznie spójny i nie zawiera zapisów, które są sprzeczne?
• Czy poszczególne zapisy statutu są zgodne z przepisami prawa, zwłaszcza usta-

wą o spółdzielniach socjalnych czy prawem spółdzielczym?

http://www.wzbik.pl/pobierz


7. Statut Spółdzielni Socjalnej

161

Powyższe punkty zostały przeze mnie omówione w publikacji wydanej przez Ogól-
nopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnej (Praca zbiorowa pod moją redakcją, 
„Jak przygotować spółdzielnię socjalną do lustracji?”). Osoby zainteresowane odsyłam 
więc do tej pozycji. Znajdziesz tam również wiele innych ciekawych zagadnień. 

Na czym polega specyfika statutu spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby 
prawne?

Wiele osób pyta mnie czasem o wzór statutu spółdzielni osób prawnych, tymcza-
sem statut tego rodzaju podmiotu nie różni się zbytnio od statutu spółdzielni złożonej 
z  osób fizycznych (zwłaszcza, że do takiej spółdzielni również mogą przystąpić osoby 
prawne).

Jedyna różnica polega na tym, że niektórzy wpisują w statut osoby prawne, które 
założyły spółdzielnię, ale nie jest to obowiązkowe. Przykładowo ten zapis może wyglądać 
następująco „Założycielami Spółdzielni jest Stowarzyszenie X oraz Fundacja Y”.

Zawartość statutu wymagana przepisami prawa

Zgodnie z przepisami prawa spółdzielczego statut zawiera elementy takie jak np.:
• nazwa spółdzielni zawierająca oznaczenie „Spółdzielnia Socjalna”, 
• przedmiot działalności spółdzielni (działania wykonywane w ramach działal-

ności gospodarczej wymienione zgodnie z klasami Polskiej Klasyfikacji Dzia-
łalności oraz informacja, że spółdzielnia działa na rzecz reintegracji społecznej 
i zawodowej; w niektórych sytuacjach1 może być również przydatne dokładne 
wyodrębnienie, jakiego rodzaju działalność pożytku publicznego prowadzi spół-
dzielnia), 

• teren działania (obszar, w obrębie którego spółdzielcy mają zamiar prowadzić 
działalność, np. gmina czy też cały kraj) i siedziba (wystarczy podać miejsco-
wość, w której będzie mieściła się siedziba), 

• czas trwania, o ile spółdzielnia została założona na czas określony2, 
• prawa, obowiązki oraz zasady przyjmowania, członków spółdzielni socjalnej, 
• zasady i tryb wyboru, odwoływania oraz kompetencje organów spółdzielni so-

cjalnej, w tym: zarządu (organ reprezentujący spółdzielnię), walnego zgroma-

1 Np. jeśli spółdzielnia – zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – będzie 
się chciała ubiegać o realizację zadań publicznych w konkretnych obszarach pożytku publicznego.

2 Teoretycznie możemy założyć spółdzielnię na czas określony np. na 3 lata. W praktyce jednak takie działa-
nie nie ma sensu. Jeśli przewidzimy 3 letni okres działania spółdzielni, to po upływie tego okresu będzie 
należało przeprowadzić proces likwidacji spółdzielni. Proces ten wygląda dokładnie tak samo w przypadku 
podjęcia decyzji przez walne zgromadzenie (dwie oddzielne uchwały podjęte przez walne w odstępstwie 
dwóch tygodni). W zasadzie nie ma więc żadnych realnych korzyści z określenia czasu trwania spółdzielni.
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dzenia członków (wszyscy członkowie spółdzielni) oraz rady nadzorczej (organ 
kontroli wewnętrznej – wybierany obligatoryjnie, jeśli liczba członków jest 
większa niż 15 osób; w przypadku mniejszych spółdzielni powołanie rady nad-
zorczej zależy od postanowień statutu), 

• zasady pokrywania strat spółdzielni oraz zasady podziału nadwyżki bilansowej, 
• zasady zwoływania walnych zgromadzeń, obradowania na nich i podejmowa-

nia uchwał.

W kolejnych częściach tego rozdziału opiszę podstawowe zagadnienia związane  
z tworzeniem i zmianą statutu. 

7.2 Na jaKie SpraWY Warto zWróciĆ UWagĘ,  
 tWorzĄc StatUt Spółdzielni Socjalnej?

Jest kilka spraw szczegółowych, o których tworząc statut warto pamiętać.

1.  Kwestia umów

Jeśli chcemy stosować do zatrudniania członków w spółdzielni socjalnej umowy 
cywilnoprawne oraz zwykłą umowę o pracę, zapisy o takiej możliwości muszą znaleźć się 
w statucie. W innym przypadku zostanie nam tylko spółdzielcza umowa o pracę.

2.  Kwestia udziału w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika

Generalnie prawo spółdzielcze dopuszcza możliwość udziału w walnym zgro-
madzeniu przez pełnomocnika. Zastrzega jednocześnie, że statut może stanowić inaczej. 
Problem polega na tym, że przed 1 lipca 2011 r. takich zapisów w prawie spółdzielczym 
nie było. Wówczas obowiązywała zasada osobistego udziału w walnym zgromadzeniu. 
Jeśli więc korzystasz z przykładowych statutów spółdzielni powstałych przed ww. datą, 
może się okazać, że sam ograniczasz sobie możliwość korzystania z pełnomocnictw.  
A w niektórych sytuacjach może to być przydatne. Przykładowo członek spółdzielni, który 
jest na urlopie lub zwolnieniu chorobowym może udzielić pełnomocnictwa innej osobie  
do reprezentowania go podczas obrad walnego zgromadzenia. 
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Art. 36 prawa spółdzielczego:

§ 3. Członek może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika, jeżeli ustawa 
lub statut nie stanowią inaczej. Osoby prawne będące członkami spółdzielni biorą udział  
w walnym zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika.

§ 4. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powin-
no być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego 
zgromadzenia.

§ 5. Członek zarządu spółdzielni nie może być pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu. 
Nie dotyczy to spółdzielni liczących nie więcej niż dziesięciu członków, o ile statut nie sta-
nowi inaczej.

§ 6. Pracownik spółdzielni może być pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu, tylko jeżeli 
jest również członkiem spółdzielni zatrudnionym na podstawie spółdzielczej umowy o pracę.

3.  Kwestia istnienia rady nadzorczej i jej kompetencji

Jeśli liczba członków spółdzielni socjalnej nie przekracza 15 osób, wówczas moż-
na nie powoływać rady nadzorczej (dla dociekliwych: wynika to z art. 7 § 2 ustawy o spół-
dzielniach socjalnych). Moim zdaniem jednak warto tę radę nadzorczą wpisać w statut 
już na samym początku, z jednoczesnym zapisem, że jeśli liczba członków spółdzielni 
nie przekroczy 15 osób, rada nadzorcza może zostać powołana decyzją walnego zgro-
madzenia, np. na wniosek zarządu spółdzielni lub członków sółdzielni,  nie mniej jednak 
niż trzech członków. Do momentu powołania rady nadzorczej, jej kompetencje zgodnie 
z ustawą o spółdzielniach socjalnych będzie wykonywało walne zgromadzenie. 

Jakie są zalety takiego rozwiązania? Przede wszystkim, nasz statut staje się ela-
styczny. Będzie on adekwatny zarówno w sytuacji, w której mamy radę nadzorczą, jak 
również w sytuacji, w której jej nie mamy. Unikniemy dzięki temu formalności, związa-
nych ze zmianą statutu, jeśli trzeba będzie powołać radę nadzorczą. Dodatkowo stwa-
rzamy sobie szansę powołania rady, również w sytuacji nieprzekroczenia 15 członków. 
Czasem może to być przydatne już w 10-osobowej spółdzielni.

Wadą takiego rozwiązania jest z kolei kilka dodatkowych stron naszego statutu. 

Ostatnia sprawa: kwestia kompetencji rady i walnego zgromadzenia. Kompeten-
cje walnego zgromadzenia (czyli kwestie, co do których będzie dyskutować i podejmo-
wać uchwały walne zgromadzenie) określone są w sposób wyłączny, tzn. nie można ich 
przenieść na inne organy spółdzielni. Z drugiej strony część kompetencji rady nadzorczej 
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można przenieść na walne zgromadzenie (dla dociekliwych: stanowi o tym art. 46 § 2 
prawa spółdzielczego). Do tego rodzaju kompetencji zalicza się:

• uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kul-
turalnej;

• podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz na-
bycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej;

• zatwierdzanie struktury organizacyjnej spółdzielni.

Jeśli już mamy radę nadzorczą, to zupełnie rozsądnym rozwiązaniem wydaje mi 
się przeniesienie tych kompetencji na walne zgromadzenie. Pozwoli to skupić się radzie 
nadzorczej na czynnościach kontrolnych i nadzorczych.

4.  Kwestia znaczenia siedziby w kontekście refundacji składek ZUS

Zgodnie z art. 12 ust. 3a. ustawy o spółdzielniach socjalnych:
„W stosunku do do członków spółdzielni socjalnej i pracowników będących oso-

bami, o których mowa  w art. 4 ust. 13, zatrudnionych na zasadach, o których mowa w ust. 
14 i 1a5 (tj. na spółdzielczej umowie o pracę oraz w formach dopuszczonych przez prawo 
spółdzielcze, tj. umowie o pracę i umowach cywilnoprawnych – przyp. autora), część wy-
nagrodzenia odpowiadająca składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenia eme-
rytalne, rentowe i chorobowe oraz część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadająca 
składce na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe za zatrudnionego, na podsta-
wie umowy zawartej między starostą właściwym dla siedziby spółdzielni a spółdzielnią 
może podlegać finansowaniu ze środków Funduszu Pracy w pełnej wysokości przez okres 
24 miesięcy od dnia zatrudnienia oraz w połowie wysokości przez kolejne 12 miesięcy, do 
wysokości odpowiadającej miesięcznie wysokości składki, której podstawą wymiaru jest 
kwota minimalnego wynagrodzenia”.

Siedzibą Spółdzielni Socjalnej „Szansa i Wsparcie” był Chorzów. Członkinie założycielki 
pochodziły ze Świętochłowic. Zwróciliśmy się o refundacje składek ZUS do urzędu pracy  
w Świętochłowicach i Chorzowie. Ten pierwszy (zgodnie z prawdą) odpisał, że nie ma pod-
stawy prawnej refundacji składek ZUS z tego urzędu. Z kolei urząd z Chorzowa odpisał,  
że Fundusz Pracy jest funduszem celowym kierowanym w pierwszej kolejności do miesz-
kańców Chorzowa. Po złożeniu prośby o wyjaśnienie w Ministerstwie Pracy i Polityki  
Społecznej, otrzymaliśmy odpowiedź sugerującą porozumienie tych dwóch urzędów  
(PUP Świętochłowice miał przekazać środki na redundancję dla PUP Chorzów, które ten 
miał fizycznie wypłacić). Jednak nasze dalsze działania nie przyniosły żadnego rezultatu. 

3 M.in. osoby bezrobotne. Więcej o warunkach zawierania umów z członkami spółdzielni, znajdziesz 
w podrozdziale 9.1.

4 To jest na spółdzielczej umowie o pracę oraz w formach dopuszczonych przez prawo spółdzielcze, tj. 
umowie o pracę i umowach cywilnoprawnych.

5 Osoby te nie muszą być członkami spółdzielni.
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O refundacji ZUS przeczytasz więcej w rozdziale 14.5. Teraz zwracam uwagę,  
że skutkiem powyższego przepisu w przypadku spółdzielni socjalnej, tworzonej przez 
osoby pochodzące z różnych powiatów, starosta (powiatowy urząd pracy) prawdopodob-
nie odmówi refundacji składek ZUS dla osób niezamieszkujących powiatu, w którym jest 
siedziba spółdzielni.

Zaleca się więc, by siedziba spółdzielni była w powiecie, z którego jest najwięcej 
członków spółdzielni, a najlepiej, by wszyscy członkowie spółdzielni byli z tego samego 
powiatu.

7.3 NajWaŻniejSze obSzarY decYzji przY tWorzeniU StatUtU

Niektóre zapisy statutu są tak naprawdę powtórzeniem przepisów prawa spół-
dzielczego czy ustawy o spółdzielniach socjalnych. W innych kluczowe jest podjęcie kon-
kretnych decyzji przez grupę założycielską spółdzielni. Skupimy się teraz właśnie na tego 
rodzaju zagadnieniach.

7.3.1 WYSoKośĆ WpiSoWego, UdziałóW, WKładóW

Wniesienie wpisowego i udziałów jest obowiązkowe6. Wpisowe to jednorazowa 
opłata z tytułu przystąpienia do spółdzielni i jest ona zawsze bezzwrotna (w przypadku 
wystąpienia ze spółdzielni nie można żądać zwrotu wpisowego). Dotychczasowa praktyka 
działania spółdzielni socjalnych wskazuje, że średnio wpisowe wynosi od ok. 15 do 50 zł. 
(czasem ma ono większą wysokość w spółdzielniach socjalnych osób prawnych).

Z kolei udziały w pewnych warunkach mogą być zwrotne7, zawsze mają charak-
ter pieniężny i tworzą one podstawowy fundusz własny spółdzielni – fundusz udziałowy.  
Z funduszu tego mogą być pokrywane pierwsze wydatki spółdzielni, np. spółdzielnia zapłaci  
za badania wstępne swoich pracowników. Bardzo ważne jest również to, że wysokość 
udziałów wyznacza granice odpowiedzialności materialnej członków spółdzielni. Oznacza 
to, że jeśli np. udziały wynoszą 100 zł, to w sytuacji kłopotów finansowych spółdzielni  
(na koniec roku powstanie strata) członek spółdzielni może stracić co najwyżej te 100 zł  

6 Art. 19 § 1 prawa spółdzielczego.
7 Art. 21 prawa spółdzielczego: Członek spółdzielni nie może przed ustaniem członkostwa żądać zwrotu 

wpłat dokonanych na udziały (nie dotyczy to jednak wpłat przekraczających ilość udziałów, których 
zadeklarowania wymaga statut obowiązujący w chwili żądania zwrotu). Zwrot tych wpłat nie może 
nastąpić przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok, w którym członek wystąpił z żąda-
niem oraz w wypadku, gdy jego udziały zostały przeznaczone na pokrycie strat spółdzielni (art. 19 § 2). 
Sposób i termin zwrotu określa statut. 
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i zostać zobowiązany do dokonania wpłat uzupełniających na udziały. Jest to istotna zaleta 
prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej w porównaniu do in-
dywidualnej działalności gospodarczej, gdzie ryzyko ponosi się całym swoim majątkiem. 
Więcej o udziałach i zasadach odpowiedzialności udziałami przeczytasz w rozdziale 7.4.

O wysokości wpisowego i udziałów decyduje statut. Oznacza to, że członkowie 
założyciele podejmują wspólnie decyzje, jaka będzie wysokość wpisowego i udziałów. 
Jest to więc jedna z pierwszych decyzji danej grupy założycieli.

Statut może również przewidywać wnoszenie przez członków wkładów na wła-
sność spółdzielni lub do korzystania z nich przez spółdzielnię na podstawie innego sto-
sunku prawnego8. Wkłady mogą mieć charakter niepieniężny. Wkłady dobrze się nadają, 
jeśli mamy potrzebę chwilowego wniesienia własnych środków do spółdzielni (więcej 
o tym przeczytasz w dalszej części rozdziału). Poza tym warto pamiętać, że osoby prawne 
będące członkami spółdzielni mogą wykorzystać formę wkładu, by:

• wnieść do spółdzielni własny majątek np. środek trwały,
• użyczyć spółdzielni lokal w formie wkładu,
• oddelegować swojego pracownika czy wolontariusza, by w pewnym zakresie 

pomagał spółdzielni.

Dwa pierwsze rozwiązania będą też oczywiście możliwe w przypadku spółdzielni 
socjalnej zakładanej przez osoby fizyczne.

Aby jednak móc skorzystać z wkładów, konieczne będą postanowienia statutu 
w tym zakresie. 

7.3.2 DłUgośĆ Kadencji zarzĄdU, liczba członKóW zarzĄdU

Od postanowień statutu zależy jaka będzie długość kadencji zarządu (czy zarząd 
będzie wybierany co 2 czy 5 lat), liczba członków zarządu (zarząd może być również 
jednoosobowy) oraz to czy zarząd będzie łatwo odwołać (czy też np. odwołanie zarządu 
będzie wymagać pisemnego uzasadnienia). Warto przy tym pamiętać, że przy wielooso-
bowym zarządzie do składania oświadczeń woli przez spółdzielnię wymagane jest łączne 
działanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu i pełnomocnika. Oznacza 

8 Zgodnie z art. 20 § 2 prawa spółdzielczego: W tym wypadku statut powinien określać charakter i zakres 
przysługującego spółdzielni prawa do wkładów, wysokość wkładów oraz ich rodzaj, jeżeli są to wkłady 
niepieniężne, terminy ich wnoszenia, zasady wyceny i zwrotu w wypadku likwidacji spółdzielni, wystą-
pienia członka lub ustania członkostwa z innych przyczyn, a także w innych wypadkach przewidzianych 
w statucie.
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to, że pod spółdzielczymi umowami o pracę w takiej sytuacji muszą się podpisać dwaj 
członkowie zarządu. 

Jakie rozwiązanie jest zalecane? Dużo zależy od konkretnej grupy, ich relacji  
i wzajemnego zaufania. Na pewno nie polecam:

• jednorocznej kadencji zarządu

Takie rozwiązanie nie ma sensu. Dlaczego? Po pierwsze, jeden rok, to zwykle  
za mało, by zweryfikować czy dana osoba dobrze spełnia rolę członka zarządu. Po dru-
gie, jeśli większość członków spółdzielni jest przeciwko danemu członkowi zarządu,  
to raz w roku mają możliwość odwołania tej osoby. Dotyczy to obrad walnego zgro-
madzenia, na którym będzie głosowana uchwała dotycząca zatwierdzenia sprawozdań 
rocznych spółdzielni i udzielenia absolutorium członkom zarządu. Wystarczy wówczas 
podjąć uchwałę o nieudzieleniu absolutorium i w dalszej kolejności o odwołaniu człon-
ka zarządu. Mimo moich zaleceń, dwukrotnie zdarzyło mi się, że spółdzielcy uparli się 
i twierdzili, że zarząd będzie miał roczną kadencję. Co ciekawe, w obydwu przypadkach, 
po roku zapomniano wybrać nowy zarząd, więc pojawiły się dalsze (zupełnie niepotrzeb-
ne) problemy.

• sytuacji, w której wszyscy członkowie spółdzielni są jednocześnie członkami 
zarządu

To bardzo dziwne, wręcz karkołomne rozwiązanie, choć niektóre grupy spółdziel-
ców wpadają czasem na taki pomysł. Doprecyzuję, że chodzi mi o sytuację, w której  
5 osób zakłada spółdzielnię socjalną i ta piątka osób wchodzi jednocześnie do zarządu. 
Moim zdaniem takie rozwiązanie jest na granicy absurdu, ponieważ:

• kompetencje walnego zgromadzenia i zarządu będą się krzyżować; zachowa-
nie jakiegoś porządku i przejrzystości podejmowanych decyzji może być trud-
ne; dodatkowo, jeśli w spółdzielni nie ma rady nadzorczej, to funkcje kontrolne 
i nadzorcze wykonuje walne zgromadzenie, czyli członkowie spółdzielni (jako 
walne zgromadzenie) kontrolują i nadzorują (w pewnym uproszczeniu) samych 
siebie (jako członków zarządu),

• zarząd ma organizować i kontrolować pracę wszystkich pracowników (co praw-
da jestem w stanie wyobrazić sobie, że umówimy się, że każdy będzie kontro-
lował samego siebie, ale w większości spółdzielni jednak takie podejście się 
nie sprawdzi); jeśli spółdzielnia socjalna nie ma pracowników poza członkami, 
to też mamy sytuację taką, że w zasadzie wszyscy robią wszystko (wykonują, 
nadzorują, egzekwują wykonanie); a nie znam firmy czy organizacji, która dzia-
łałaby stabilnie przez dłuższy okres czasu w takich warunkach.
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Jeśli wszyscy członkowie założyciele mają ambicje bycia w zarządzie, to można 
ten zarząd stopniowo poszerzać wraz z rozwojem spółdzielni i przyjmowaniem pracow-
ników, przy czym trzeba to robić w sposób rozważny i przemyślany.

• zarządu jednoosobowego

W niektórych przypadkach takie rozwiązanie może być co prawda sensowne,  
ale zwróć uwagę, że całość zarządzania będzie w tym momencie spoczywać na jednej 
osobie9. Rezygnacja takiej osoby może być zagrożeniem dla całej spółdzielni. War-
to więc zadbać o to, by ktoś (np. jako wiceprezes) nabierał doświadczenia i pomagał  
w zarządzaniu. 

W jednym z poprzednich wydań poradnika był w tym miejscu następujący tekst:

„Poza tym statut może też wzmocnić pozycję członków zarządu (np. poprzez zapis, 
że jego odwołanie wymaga pisemnego uzasadniania lub większości 2/3 głosów). General-
nie pozycja zarządu spółdzielni jest raczej słaba (zwykle stosunkowo łatwo jest odwołać 
członka zarządu). Wynika to z faktu, że członkowie spółdzielni socjalnej są jednocześnie 
jej pra cownikami. Tym samym zarząd musi jednocześnie nadzorować pracę członków (np. 
dzielić zadania i egzekwować ich wykonanie), z drugiej strony musi dbać o to, by człon-
kowie spół dzielni dobrze oceniali jego pracę, czyli zarząd jest niejako między młotem,  
a kowadłem. 

Dlatego też zwykle dobrym rozwiązaniem jest wzmocnienie pozycji zarządu  
(np. wymóg pisemnego uzasadnienia decyzji o odwołaniu). Pozwoli to zarządzać spół-
dzielnią socjalną w sposób stabilny. Z drugiej strony, jeśli członkowie spółdzielni nie 
znają praw nych możliwości działania, wynikających z prawa spółdzielczego, zarząd może 
sprawiać wrażenie, jakby był nieusuwalny...”

W ciągu ostatnich kilku lat doszedłem jednak do wniosku, że wzmacnia-
nie pozycji zarządu nie jest dobrym pomysłem. Dlaczego? Z moich obserwacji 
wynika, że więcej szkody dla spółdzielni jest w sytuacji, w której zarząd nie wyko-
nuje swoich obowiązków, niż w  sytuacji, w której zarząd jest zbyt często odwo-
ływany. Zbyt często dostaję maile w stylu „zarząd działa na szkodę, bo .. . , jak go 
można odwołać?”. Zarząd musi po prostu mieć za sobą co najmniej połowę człon-
ków (wymóg odwołania decyzją 2/3 członków sprawiłby, że zarząd pozostawałby 
na stanowisku, nawet jeśli 60% członków byłoby przeciwko niemu, co nie jest do-

9 Mam doświadczenie bycia w zarządzie jednoosobowym. Mimo udanych prób angażowania członków 
spółdzielni w działania na rzecz wszystkich osób, całość problemów związanych z zarządzaniem sku-
piona była na mojej głowie.
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brym pomysłem). Jego rolą jest utrzymywanie pozytywnych relacji i budowanie  
w członkach poczucia, że wie co robi. Naturalnym narzędziem jest tutaj dyskusja i prze-
konywanie członków do swoich racji i podejmowanych decyzji. Jest to obowiązkiem 
każdego zarządu. Jeśli ponad połowa członków uzna, że zarząd działa na szkodę spół-
dzielni, moim zdaniem zawsze powinna mieć możliwość odwołania członków zarządu.

7.3.3 TerMin zaWiadoMienia członKóW Spółdzielni  
 o WalnYM zgroMadzeniU

Zgodnie z prawem spółdzielczym wszyscy członkowie muszą zostać powiado-
mieni o czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia. Zawiadomienie tego 
rodzaju powinno dotrzeć do członków oraz do Krajowej Rady Spółdzielczej w sposób  
i w terminie określonym w statucie. Warto, aby ten termin był odpowiednio dobrany  
– nie powinien być zbyt długi (aby możliwe było w razie potrzeby w miarę szybkie zwoła-
nie walnego zgromadzenia), ani za krótki (aby członkowie mieli możliwość zaplanowania 
uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i przygotowania się do obrad). Najczęściej ter-
min ten wynosi od 7 do 14 dni.

7.3.4 Organ odpoWiedzialnY za przYjMoWanie noWYcH członKóW 

Zgodnie z prawem spółdzielczym może to być zarówno walne zgromadzanie, rada 
nadzorcza, jak i zarząd (z wyjątkiem zarządu jednoosobowego). Grupa inicjatywna spół-
dzielni socjalnej, podejmuje więc decyzję, który z tych trzech organów będzie właściwym 
do przyjmowania nowych członków. 

Argumentem za walnym zgromadzeniem będzie budowa spójności i tożsamo-
ści członków spółdzielni jako grupy. Czasami jest też tak, że członkowie spółdzielni 
wcześniej pracują z kandydatem na członka, więc mają możliwość obserwacji jego 
zaangażowania, jakości pracy i skłonności do współpracy z pozostałymi osobami, więc 
mają podstawowe informacje niezbędne do podjęcia tego rodzaju decyzji. Z drugiej 
strony walne zgromadzenie nigdy nie będzie w stanie przyjąć członka spółdzielni z 
dnia na dzień.

Argumentem za zarządem będzie właśnie szybkość podjęcia decyzji. Z drugiej 
strony znam przypadki, w których taka regulacja pozwoliła zarządowi sterować liczbą 
głosów popierających zarząd na walnym zgromadzeniu (walne planowane było na po-
łowę lutego, więc pod koniec stycznia zarząd przyjął w poczet członków 3 nowe osoby, 
zapewniając sobie poparcie większości na walnym zgromadzaniu).
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W przypadku spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne w interesie za-
łożycieli jest, by to walne zgromadzenie przyjmowało nowych członków. Unikniemy dzię-
ki temu ryzyka, że w przypadku konfliktu z zarządem, przyjmie on „swoich ludzi”, przez co 
założyciele stracą kontrolę nad spółdzielnią.

7.4 WpiSoWe, UdziałY i WKładY. co jeSzcze Warto WiedzieĆ?  
 poróWnanie trzecH ForM zaangaŻoWania KapitałoWego  
 członKóW Spółdzielni

Wpisowe, udziały i wkłady, to trzy formy zaangażowania kapitałowego członków  
w spółdzielni socjalnej. Czym się różnią i co warto o nich wiedzieć?

Wpisowe:
• jest to jednorazowa opłata z tytułu przystąpienia członka do spółdzielni,
• wpłata wpisowego jest jednym z obowiązków członka spółdzielni,
• o jego wysokości, trybie i terminie wniesienia decyduje statut (może to być np. 

regulacja w rodzaju: „Wpisowe wynosi 100 zł (słownie: sto złotych) i powinno 
być wpłacone w terminie 14 dni od daty zawiadomienia członka o przyjęciu  
go do Spółdzielni”),

• jego wpłata powinna nastąpić przed wniesieniem wpłat na udziały,
• jest niezwrotne, czyli w momencie wystąpienia ze spółdzielni członkowi nie 

przysługuje zwrot wpisowego,
• musi mieć formę pieniężną.

Udział:
• to kwota pieniężna10, którą członek zobowiązany jest zadeklarować w formie 

pisemnej, a następnie wpłacić do spółdzielni (jest to więc rodzaj zobowiązania 
członka wobec spółdzielni),

• termin wniesienia udziałów, jego wysokość i liczbę wnoszonych udziałów 
wyznacza statut konkretnej spółdzielni; członek spółdzielni obowiązany jest 
zadeklarować przynajmniej jeden udział (dla dociekliwych: art. 20 § 1 prawa 
spółdzielczego); statut może też stanowić, że np. obowiązkiem członka jest 
wniesienie dwóch udziałów; jeśli chodzi o termin wpłaty ciekawym rozwią-

10 Udział musi mieć charakter pieniężny, dlatego że:
• jest wielkością liczbową określoną w statucie (zgodnie z art. 5 § 1 ust. 3 prawa spółdzielczego statut 

powinien określać wysokość i ilość udziałów, które członek obowiązany jest zadeklarować; wymóg ten 
byłby nie do spełnienia, jeśli spółdzielcy mieliby wnosić maszyny czy urządzenia w formie udziału),

• prawo spółdzielcze mówi o wpłatach na udziały (dla dociekliwych: np. art. 21. Członek spółdzielni 
nie może przed ustaniem członkostwa żądać zwrotu wpłat dokonanych na udziały…); również w tym 
wypadku nie dałoby się spełnić tego wymogu, jeśli udział miałby charakter niepieniężny.
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zaniem w niektórych przypadkach może być jego określenie w odniesieniu do 
daty rozpoczęcia pracy w spółdzielni (przykładowy zapis statutu: „Zadeklarowa-
ne udziały należy wpłacić w ciągu 6 tygodni od daty rozpoczęcia pracy w pół-
dzielni”),

• statut może przewidywać wpłacanie udziału w ratach (przykładowy zapis sta-
tutu: „Na wniosek członka spółdzielni Zarząd może wyrazić zgodę na płatność 
udziałów w dwóch ratach miesięcznych. Wówczas raty powinny być wpłacane 
w terminie do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc ubiegły”.),

• przepisy prawa nie wyznaczają ani dolnej, ani górnej granicy wysokości udziału,
• statut może też przewidywać wnoszenie udziałów dodatkowych (tj. prze-

kraczających obligatoryjną liczbę udziałów zgodnie ze statutem); takie roz-
wiązanie musi być jednak zapisane w statucie (wystarczy zapis w rodzaju: 
„Członek winien zadeklarować co najmniej jeden udział, nie więcej jednak jak 
20 udziałów”), 

• udziały obligatoryjne wyznaczają granice odpowiedzialności majątkowej 
członków spółdzielni (dla dociekliwych: art. 19 § 2 prawa spółdzielczego), czyli 
tę kwotę ryzykuje członek spółdzielni (przy tym jedna uwaga: jeśli spółdziel-
nia socjalna osiągnie na koniec roku stratę, a walne zgromadzenie podejmie 
decyzję o przeznaczeniu części funduszu udziałowego na pokrycie tej straty, to 
trzeba będzie wnieść wpłatę uzupełniającą na udziały; wartość wniesionych 
udziałów powinna bowiem odpowiadać postanowieniom statutu),

• udziały obligatoryjne są zwrotne tylko w sytuacji ustania członkostwa w spół-
dzielni, przy czym zwrot tych wpłat nie może nastąpić:

–  przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok, w którym członek 
wystąpił z żądaniem (czyli jeśli członkostwo ustało w październiku 2016 r.,  
to z żądaniem można wystąpić dopiero w przyszłym roku po zatwierdzeniu 
sprawozdania za 2016 r.) oraz 

– w wypadku, gdy udziały danego członka zostały przeznaczone na pokrycie 
strat spółdzielni (czyli jeśli była strata i walne podejmie decyzję o pokryciu 
tej straty z funduszu udziałowego, tracisz wniesione pieniądze,

• sposób i termin zwrotu określa statut (dla dociekliwych wynika to z art. 21 prawa 
spółdzielczego),

• wpłaty na udziały dodatkowe mogą być zwrócone w trakcie trwania stosun-
ku członkostwa na żądanie członka, przy czym w tym przypadku zwrot wpłat 
nie może nastąpić przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok,  
w którym członek wystąpił z żądaniem oraz w wypadku, gdy jego udziały zosta-
ły przeznaczone na pokrycie strat spółdzielni. 

Sposób postępowania oraz możliwe scenariusze dot. wypłaty udziałów w przy-
padku ustania członkostwa przedstawia rysunek nr 10.
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Rysunek 10. Scenariusze wypłat udziałów w przypadku ustania członkostwa

Wkłady:
• możliwość ich wnoszenia musi wynikać ze statutu,
• są dobrowolne, aczkolwiek statut może też przewidywać obowiązek wniesienia 

wkładów,
• mogą mieć postać pieniężną, rzeczową, a nawet postać pracy, musi to być jed-

nak uregulowane w statucie; należy przy tym pamiętać o określeniu w statucie 
zasad wyceny i zwrotu wkładów11. 

11 Jeśli chcesz otrzymać przykładowe zapisy statutu dot. wkładów, zobacz załącznik nr 5 niniejszej publi-
kacji (pakiet założycielski).

Źródło: opracowanie własne na podstawie prawa spółdzielczego
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Art. 20 § 2 Prawa spółdzielczego: 

Statut może przewidywać wnoszenie przez członków wkładów na własność spółdzielni 
lub do korzystania z nich przez spółdzielnię na podstawie innego stosunku prawnego. 
W tym wypadku statut powinien określać charakter i zakres przysługującego spółdzielni 
prawa do wkładów, wysokość wkładów oraz ich rodzaj, jeżeli są to wkłady niepieniężne, 
terminy ich wnoszenia, zasady wyceny i zwrotu w wypadku likwidacji spółdzielni, wystą-
pienia członka lub ustania członkostwa z innych przyczyn, a także w innych wypadkach 
przewidzianych w statucie.

Podsumowując, porównanie wpisowego, udziałów i wkładów zawiera tabela nr 1.

Tabela 1. Porównanie wpisowego, udziałów i wkładów

Postać Czy są obowiązkowe? Czy są zwrotne?

Wpisowe pieniężna tak nie

Udziały pieniężna tak
tak, ale pod pewnymi 

warunkami

Wkłady
pieniężna, rzeczowa, 

praca
nie, chyba że statut 

stanowi inaczej
zwykle tak, zgodnie 

ze statutem

Jeśli udziały oraz wkłady pieniężne to sposoby na dokapitalizowanie spółdzielni 
(wniesienie własnych środków w przypadku, gdy spółdzielnia ma np. problemy z płynno-
ścią finansową lub chce dokonać znacznej inwestycji), to pojawia się pytanie, która forma 
jest korzystniejsza. 

7.5 W jaKi SpoSób WnieśĆ do Spółdzielni SWój Kapitał?

Czasami może się pojawić potrzeba wniesienia do spółdzielni własnych środków. 
Może to wynikać np. z tego, że:

• dotacja nie wystarczyła na pokrycie wszystkich niezbędnych wydatków, 
• w ogóle nie korzystaliśmy z dotacji,
• klient spółdzielni zapłaci z opóźnieniem, a my musimy mieć możliwość regulo-

wania na bieżąco swoich zobowiązań.

W powyższych sytuacjach możemy rozważyć pożyczkę zewnętrzną, albo wnieść 
własne środki. Przyjrzyjmy się teraz bliżej możliwościom w ramach drugiego rozwiązania.

Źródło: opracowanie własne
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Możliwość 1. Pożyczka dla spółdzielni

W tym rozwiązaniu między członkiem spółdzielni socjalnej, a spółdzielnią zostaje 
zawarta umowa pożyczki. Umowa pożyczki powinna określać przede wszystkim:

• datę i miejsce podpisania umowy,
• strony umowy,
• przedmiot umowy (w naszym przypadku sprowadza się to do określenia kwoty 

pożyczki np. 5 000 zł),  
• czas trwania umowy (czyli czas spłaty pożyczki np. 3 miesiące), 
• ewentualne odsetki i sposób ich płatności (np. jednorazowo lub w ratach), 
• podpisy stron.

Musimy przy tym pamiętać, że taka umowa może rodzić obowiązek zapłaty podat-
ku od czynności cywilno-prawnych (tzw. PCC). Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku 
od czynności cywilno-prawnych wśród czynności podlegających opodatkowaniu wymie-
nia właśnie umowę pożyczki (dla dociekliwych: art. 1 ust. 1 pkt. 1 podpkt. b ww. ustawy). 
Podstawą opodatkowania jest kwota pożyczki, a stawka opodatkowania to 0,5%. Oznacza 
to, że jeśli wartość pożyczki to np. 10 000 zł, to spółdzielnia powinna zapłacić podatek 
PCC o wartości 50 zł. Poza tym spółdzielnia składa deklarację (na formularzu PCC-3) do 
właściwego urzędu skarbowego w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy pożyczki.

Warto przy tym zwrócić uwagę, że stawka podatku wynosi 20%, jeśli przed orga-
nem podatkowym w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowania 
podatkowego lub kontroli celno-skarbowej, podatnik powołuje się na fakt zawarcia umo-
wy pożyczki, a należny podatek od tych czynności nie został zapłacony.

Wśród czynności zwolnionych z podatku PCC ustawa wymienia m.in. pożyczki 
udzielane na podstawie umowy do łącznej wysokości nieprzekraczającej kwoty 1 tys. zł 
(art. 9 ust. 10 pkt. d ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych).

Warto też pamiętać, że w przypadku pożyczki oprocentowanej (członek spółdzielni 
otrzymuje odsetki) członek spółdzielni będzie osiągał dochód podlegający opodatkowa-
niu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT – z dochodów pieniężnych pod-
legający zryczałtowanej stawce 19%). Podatek ten powinien być potrącony od odsetek 
i wpłacony do urzędu skarbowego przez spółdzielnię (członek spółdzielni w naszej sytu-
acji otrzyma odsetki minus podatek).

Możliwość 2. Dodatkowe udziały (uwaga na statut)

Przypominam, że wniesienie dodatkowych udziałów jest możliwe, jeśli statut 
przewiduje takie rozwiązanie. W przeciwnym wypadku należałoby ten statut zmienić.
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Plusy takiego rozwiązania: brak obowiązku zapłaty podatku.

Wady takiego rozwiązania:
• udziały dodatkowe mogą być przeznaczone na pokrycie strat w spółdzielni 

i wówczas tracimy te środki (jeśli spółdzielnia będzie miała stratę i walne zgro-
madzenie podejmie decyzję o pokryciu straty z funduszu udziałowego),

• podlegają zwrotowi dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, za 
rok, w którym członek zażądał zwrotu udziałów, czyli jeśli zażądamy zwrotu 
udziałów dodatkowych 10 marca 2017 r. , to fizycznie otrzymamy je dopiero 
w II kwartale 2018 r. i to pod warunkiem, że spółdzielnia nie miała straty lub 
strata ta nie będzie pokryta z funduszu udziałowego,

• w przypadku likwidacji spółdzielni, udziały wypłacane są dopiero na końcu 
procesu likwidacji i to pod warunkiem, że będzie z czego je wypłacić.

Powyższe wady przesądzają o tym, że ciekawszym rozwiązaniem wydaje się wnie-
sienie wkładów pieniężnych.

Możliwość 3. Wkłady pieniężne (uwaga na statut)

Podobnie jak w przypadku udziałów dodatkowych, również wniesienie wkładów 
pieniężnych wymaga odpowiednich regulacji statutowych.

Kluczowe będą dla nas właśnie postanowienia statutu, bo z nich będzie wynikać 
np. to kiedy i na jakich zasadach wkłady będą podlegać zwrotowi. Przy elastycznych za-
pisach statutu możliwe będzie to, o co nam chodzi, czyli np. wniesienie na 4 miesiące 
wkładu w kwocie 10 000 zł. Nie ulega wątpliwości, że wprowadzenie wkładów do statutu 
mocno go komplikuje – jest to jednak, moim zdaniem, gra warta świeczki.

Dodam, że wniesienie wkładów pieniężnych nie rodzi skutków podatkowych, co 
niewątpliwie jest dużą zaletą tego rozwiązania. Poza tym, w przypadku likwidacji spół-
dzielni, wkłady będą traktowane na równi z innymi roszczeniami wierzycieli spółdzielni 
(oznacza to też, że najpierw zwracane będą wkłady, a dopiero na końcu likwidacji udziały).

Powyższe uwarunkowania sprawiają, że o ile jest to możliwe, wniesienie wkładów 
wydaje się najkorzystniejszą opcją.

Jak tego nie robić?

Spotkałem się kiedyś z rozwiązaniem, w którym w przypadku kłopotów finanso-
wych członkowie spółdzielni dokonywali tzw. wpłat własnych. Jako, że statut nie przewi-
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dywał udziałów dodatkowych, ani wkładów pieniężnych, to należało te wpłaty traktować 
jako pożyczki. Nie zawarto żadnych umów w formie pisemnej (umowa pożyczki może być 
zawarta w formie ustnej, choć oczywiście nie jest to zalecane). Skutkiem tego członkowie 
mieli ograniczone możliwości dochodzenia zwrotu pożyczki. Jakby tego było mało nale-
żało od tego zapłacić jeszcze PCC (i to nie 0,5%, ale 2%, bo stawka 0,5% obowiązuje od 
1 stycznia 2019 r.).

7.6 TrzY błĘdY czĘSto WYStĘpUjĄce W StatUtacH  
 Spółdzielni Socjalnej

Niektóre przykładowe statuty spółdzielni socjalnych dostępne w Internecie za-
wierają błędy. Wynika to z tego, że prawdopodobnie były tworzone na bazie statutów 
spółdzielni pracy. Sęk w tym, że od tego czasu zmieniło się prawo spółdzielcze. Z drugiej 
strony, tworząc statut, musimy pamiętać, że zmiana jednego zapisu może wymagać zmia-
ny innych zapisów w statucie (przykład poniżej). Oto 3 najczęstsze błędy: 

1.  Zapis, że warunkiem przyjęcia na członka jest wniesienie wpisowego – w statu-
cie wygląda to najczęściej tak:

„Warunkiem przyjęcia na członka jest:
• złożenie deklaracji przez przystępującego do Spółdzielni;
• wpłacenie wpisowego”.
Tymczasem wpłacenie wpisowego jest obowiązkiem członka spółdzielni, a nie 

osoby, która chciałaby tym członkiem zostać (dla dociekliwych: wynika to z art. 19 § 1 
prawa spółdzielczego: członek spółdzielni obowiązany jest do wniesienia wpisowego…”).

2. Zapis, że wykluczenie, czy też wykreślenie członka ze spółdzielni (są to dwie 
formy pozbycia się członka ze spółdzielni przez spółdzielnię) stają się skuteczne z chwilą 
doręczenia zawiadomienia.

Zapis sprytny, ale niezgodny z prawem spółdzielczym, które wprost definiuje, 
kiedy uchwała o wykluczeniu i wykreśleniu będzie skuteczna (dla dociekliwych: wy-
nika to z art. 24 § 10 prawa spółdzielczego). Więcej na ten temat znajdziesz w pod-
rozdziale 8.4. 

3. Niespójności w statucie

Przykładowo zarząd przyjmuje członków, a w zapisach dotyczących rady nadzor-
czej pojawia się zapis, że „W porządku obrad walnego zgromadzenia, na którym ma być 
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głosowana uchwała w przedmiocie przyjęcia do Spółdzielni nowych członków, należy 
zamieścić punkt dotyczący wyboru rady nadzorczej, o ile w wypadku przyjęcia wyżej wy-
mienionych osób liczba członków Spółdzielni przekroczyłaby 15 osób”.

Należy więc zawsze pamiętać o konieczności weryfikacji całości statutu w kontek-
ście jego spójności i zgodności wewnętrznej. 

Na koniec jeszcze kilka spraw, związanych z błędami w statucie:
1. Oczywiście sąd w postępowaniu rejestrowym sprawdza, czy statut jest zgodny  

z prawem. Co nie znaczy, że fakt zarejestrowania spółdzielni jest jednoznaczny 
z tym, że statut jest w 100% zgodny z prawem. Sąd, a raczej osoby tam pracujące, 
też mogą się pomylić i nie znaleźć niezgodności. Powyższe błędy – jak pisałem 
wcześniej – można spotkać w statutach działających spółdzielni, ale z drugiej 
strony znam też sytuację, w której sąd je zakwestionował, co przedłużyło postę-
powanie rejestrowe.

2. Nawet, jeśli statut zostanie zarejestrowany i zawiera błędy, to i tak obowiązują 
nas przepisy nadrzędne, np. ustawa o spółdzielniach socjalnych czy też prawo 
spółdzielcze.

3. Tym samym – w razie niezgodności – powinniśmy stosować zapisy ustawy,  
a nie statutu (w sytuacji niezgodności trzymajmy się więc zapisów dotyczących 
skuteczności wykluczenia wynikających z ustawy, a nie ze statutu). Oczywiście 
taki statut powinniśmy jak najszybciej zmienić, by dostosować go do przepisów 
prawa spółdzielczego (więcej o tym poniżej).

7.7 jaK zMieniĆ StatUt?

Statut przyjmowany jest na walnym zgromadzeniu założycielskim, czyli na samym 
początku, gdy tworzymy spółdzielnię socjalną. W praktyce może się okazać, że statut wy-
maga zmiany, bo np. zmieniliśmy siedzibę spółdzielni (będziemy mieć siedzibę w innym 
mieście), trzeba rozszerzyć zakres świadczonych usług (czyli zmienić przedmiot działania) 
lub chcemy wprowadzić możliwość powołania jednoosobowego zarządu. Jak to zrobić?

Kwestia zmiany statutu należy do kompetencji walnego zgromadzenia. Aby więc 
zmienić statut, należy zwołać walne zgromadzenie (pamiętaj o tym, by mieć w doku-
mentacji potwierdzenie, że członkowie odpowiednio wcześnie otrzymali zawiadomie-
nie – więcej o sposobie podejmowania uchwał przez walne zgromadzenia znajdziesz 
w rozdziale 10.1), zamieszczając w porządku obrad punkt dotyczący zmiany statutu. 
Po dyskusji należy przystąpić do głosowania (aby ułatwić dyskusję warto odpowiednio 
wcześniej przekazać członkom projekt uchwały, w której wypiszemy planowane przez 
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zarząd zmiany). Aby uchwała o zmianie statutu przeszła, wymagana jest większość 
2/3 głosów (dla dociekliwych: wynika to z art. 12a prawa spółdzielczego) w obecności  
co najmniej połowy uprawnionych do głosowania (chyba, że w statucie zastrzegliśmy 
inny minimalny odsetek obecnych członków). 

Proces zmiany statutu w sposób graficzny przedstawia Rysunek 11. 

Zwołanie walnego zgromadzenia

Wpisanie zmian w KRS

Uchwała walnego zgromadzenia o zmianie statutu

Zgłoszenie zmian wpisu w KRS

• dopełnienie wymogów w tym zakresie np. dostarczenie 
odpowiednio wcześnie zawiadomień do członków

• 30 dni na zgłoszenie do KRS
• załącza się dwa odpisy protokołu walnego zgromadzenia, 

uchwałę, listę obecności i tekst jednolity statutu

Rysunek 11. Jak zmienić statut?

Źródło: opracowanie własne

Co dalej?

Po zmianie statutu zarząd spółdzielni ma 30 dni na zgłoszenie tych zmian w Krajo-
wym Rejestrze Sądowym, załączając przy tym dwa odpisy protokołu walnego zgromadze-
nia oraz tekst jednolity statutu. Zmiana statutu nie wywołuje skutków prawnych przed jej 
wpisaniem do Krajowego Rejestru Sądowego (dla dociekliwych: powyższe wynika wprost 
z art. 12a prawa spółdzielczego). Oznacza to, że jeśli wprowadziliśmy zmianę w zakresie 
organu uprawnionego do przyjmowania nowych członków, to organ wskazany w statucie 
po zmianach (np. walne zgromadzenie), będzie odpowiedzialny za ich przyjmowanie do-
piero po wpisaniu zmian statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Tym samym, do tego 
czasu decyzję w zakresie przyjmowania członków podejmie organ wskazany w statucie 
sprzed zmian (np. zarząd). 
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Art. 9 ust. 4 ustawy o krajowym rejestrze sądowym:

Do wniosku o wpis podmiotu do Rejestru, wniosku dotyczącego zmiany umowy lub statutu 
podmiotu wpisanego do Rejestru, działającego na podstawie umowy lub statutu, dołącza się 
także tekst jednolity umowy lub statutu, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

Może się okazać, że sąd dopatrzy się niezgodności zmiany statutu z przepisami prawa i 
wówczas odmówi dokonania zmiany wpisu, żądając wprowadzenia odpowiednich poprawek.

Czy inicjatywa w zakresie zmiany statutu może pochodzić od członków spółdzielni?

Oczywiście. Przypominam, że zgodnie z prawem spółdzielczym (dla dociekliwych: 
chodzi o art. 30) zarząd zwołuje walne zgromadzenie także na żądanie przynajmniej 1/10, 
nie mniej jednak niż trzech członków (jeżeli uprawnienia tego nie zastrzeżono w statucie 
dla większej liczby członków).

I na koniec podchwytliwe pytanie :): jaka większość jest wymagana, by przyjąć sta-
tut? 2/3? Nie do końca. Statut jest przyjmowany podczas walnego zgromadzenia założy-
cielskiego i wówczas wymagane jest, by wszyscy zaakceptowali treść jego postanowień 
(jeśli ktoś na tym etapie nie zgadza się z zapisami statutu, to… nie ma dla niego miejsca  
w spółdzielni lub trzeba dalej negocjować treść statutu).

Podsumowanie najważniejszych faktów dot. statutu przedstawia poniższa grafika.
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7.8 SpraWdŹ SiĘ!

7.8.1 PYtania

W tabeli znajdują się zdania dotyczące rozdziału, który właśnie skończyłeś. Zasta-
nów się czy są one prawdziwe czy fałszywe, zaznacz swoją odpowiedź i sprawdź czy jest 
ona prawidłowa.

Lp. Prawdziwe czy fałszywe? Twoja odpowiedź 

1.
Zmiana statutu wymaga uchwały podjętej większością  
2/3 głosów.  

Prawda/Fałsz

2.
Radę nadzorczą można powołać, gdy liczba członków spół-
dzielni przekroczy 15 osób. 

Prawda/Fałsz

3.

Udziały mogą mieć charakter rzeczowy, np. członek spół-
dzielni może wnieść komputer czy meble. Należy tylko ure-
gulować zasady zwrotu tych udziałów w przypadku ustania 
członkostwa.

Prawda/Fałsz

4.

Jeśli założyciele spółdzielni nie wiedzą, kogo wybrać do za-
rządu, najprościej postanowić w statucie, że kadencja za-
rządu będzie trwała jeden rok. Pozwoli to na weryfikację, 
czy dana osoba nadaje się na to stanowisko. 

Prawda/Fałsz

5.
Zgodnie z prawem spółdzielczym, zarząd wysyła zawiado-
mienie o walnym zgromadzeniu m.in. do Krajowej Rady Spół-
dzielczej w taki sposób, by dotarło ono 14 dni przed walnym. 

Prawda/Fałsz

6.
Przy zmianach statutu, należy zawsze wysłać do sądu tekst 
jednolity statutu, tzn. obejmujący wszystkie wprowadzone 
zmiany. 

Prawda/Fałsz

7.
Statut każdej spółdzielni socjalnej powinien zawierać dane 
(m.in. nazwę organizacji, imię i nazwisko w przypadku osób 
fizycznych) członków założycieli spółdzielni socjalnej. 

Prawda/Fałsz

8. Wkłady mogą mieć formę rzeczową. Prawda/Fałsz

9.
Przyjęcie statutu wymaga uchwały podjętej w głosowaniu 
tajnym. 

Prawda/Fałsz

10.
W statucie Spółdzielni Socjalnej „Iskra” przewidziano, że wpi-
sowe wynosi 5 zł, a jeden udział 25 zł. Każdy członek wnosi 
minimum 5 udziałów, jednak nie więcej niż 25. 

Prawda/Fałsz
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7.8.2 ODPOWIEDZI

Lp. Odpowiedzi z krótkim uzasadnieniem

1. PRAWDA.

2.
FAŁSZ. W takiej sytuacji powołanie rady jest obowiązkowe, ale można ją rów-
nież powołać przy mniejszej liczbie członków spółdzielni. 

3. FAŁSZ. Udziały mają charakter pieniężny. 

4.
FAŁSZ. Takie rozwiązanie nie jest dobre. Jeden rok to z reguły za mało, by móc 
ocenić jakość pracy danego członka zarządu, a raz w roku i tak mamy możli-
wość odwołania członków zarządu. 

5. FAŁSZ. Liczba wspomnianych dni zależy od postanowień statutu. 

6. PRAWDA.

7.
FAŁSZ. Czasami w przypadku spółdzielni osób prawnych w statucie zamiesz-
cza się nazwy założycieli, ale nie jest to element obligatoryjny. 

8. PRAWDA.

9. FAŁSZ. 

10. PRAWDA. 

7.8.3 UdziałY / WpiSoWe / WKładY. przYporzĄdKUj

W poniższej tabeli znajdziesz zdania oraz cechy różnych forma zaangażowania 
kapitałowego członka spółdzielni. Twoim zadaniem jest przyporządkowanie ich do udzia-
łów, wpisowego lub wkładów, czyli postaw X we właściwym miejscu. Dana cecha może 
pasować do więcej niż jednej formy zaangażowania członków. 

Lp. Udziały Wpisowe Wkłady Żadne 
z tych obok

1.
Członek spółdzielni nigdy nie dosta-
nie zwrotu tych środków.

2.
Obowiązkiem każdego członka spół-
dzielni jest wniesienie tych środków.

3.
Brak dodatkowych zapisów w sta-
tucie uniemożliwia wniesienie tych 
środków do spółdzielni.

4.
Wyznaczają granice odpowie-
dzialności majątkowej członków 
spółdzielni.
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5.
Muszą je wnosić również członko-
wie zarządu nie będący członkami 
spółdzielni.

6.

Idealnie nadają się na wniesienie 
dodatkowych środków własnych np. 
na 2-3 miesiące w razie kłopotów 
z płynnością finansową.

7.
Zasady zwrotu tych środków wyni-
kają z prawa spółdzielczego.

8.
Statut musi określać zasady ich 
zwrotu w przypadku np. ustania 
członkostwa w spółdzielni.

9.
Środki te wniesione do spółdzielni 
tworzą fundusz zasobowy.

10.
Środki te wniesione do spółdzielni 
tworzą fundusz udziałowy.

11.
Finansowane są z dochodów wła-
snych członka spółdzielni.

12.
Statut musi określać terminy wno-
szenia tych środków do spółdzielni.

13. Mogą mieć postać rzeczową.

14. Muszą mieć postać pieniężną.

15. O ich wysokości decyduje statut.

7.8.3 UdziałY / WPISOWE / WKładY. PrzYporzĄdKUj. RozWiĄzanie

Poniżej znajdziesz rozwiązanie.

Lp. Udziały Wpisowe Wkłady Żadne 
z tych obok

1.
Członek spółdzielni nigdy nie dosta-
nie zwrotu tych środków.

x

2.
Obowiązkiem każdego członka spół-
dzielni jest wniesienie tych środków.

x x

3.
Brak dodatkowych zapisów w sta-
tucie uniemożliwia wniesienie tych 
środków do spółdzielni.

x
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4.
Wyznaczają granice odpowie-
dzialności majątkowej członków 
spółdzielni.

x

5.
Muszą je wnosić również członko-
wie zarządu nie będący członkami 
spółdzielni.

x

6.

Idealnie nadają się na wniesienie 
dodatkowych środków własnych np. 
na 2-3 miesiące w razie kłopotów 
z płynnością finansową.

x

7.
Zasady zwrotu tych środków wyni-
kają z prawa spółdzielczego.

x

8.
Statut musi określać zasady ich 
zwrotu w przypadku np. ustania 
członkostwa w spółdzielni.

x

9.
Środki te wniesione do spółdzielni 
tworzą fundusz zasobowy.

x x

10.
Środki te wniesione do spółdzielni 
tworzą fundusz udziałowy.

x

11.
Finansowane są z dochodów wła-
snych członka spółdzielni.

x x x

12.
Statut musi określać terminy wno-
szenia tych środków do spółdzielni.

x x

13. Mogą mieć postać rzeczową. x

14. Muszą mieć postać pieniężną. x x

15. O ich wysokości decyduje statut. x x
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ZałĄcZnik nr 1 

prZykład ZaWiadOMienia O WaLnyM ZGrOMadZeniU

Kielce, 12 czerwca 2015 r. 
Pani Joanna Nowak
ul. Niezapominajkowa 12
41-706 Kielce

Zawiadomienie

Szanowna Pani,
Zarząd	Spółdzielni	Socjalnej	„Perła”	zawiadamia,	iż	(na	podstawie	uchwały	zarządu	

z	dnia	12	czerwca	b.r.)	w	dniu	25	czerwca	2015	r.,	o	godz.	16.00	w	siedzibie	spółdzielni	
(ul. Spółdzielcza,	41	–	500	Kielce)	odbędzie	się	Walne	Zgromadzenie	członków	spółdzielni.		

Porządek	obrad:
1.	 Otwarcie	obrad
2.	 Wybór	Prezydium	obrad	(Przewodniczący,		zastępca,	sekretarz).
3. Stwierdzenie kworum.
4.	 Przyjęcie	porządku	obrad.
5.	 Dyskusja	nad	bieżącą	sytuacją	spółdzielni.
6.	 Przedstawienie	sprawozdania	merytorycznego	i	finansowego	przez	Zarząd	Spół-

dzielni	Socjalnej	„Perła”,	podjęcie	uchwały	w	sprawie	przyjęcia	sprawozdań.
7.	 Dyskusja	oraz	podjęcie	uchwały	w	sprawie	udzielenia	absolutorium	członkom	zarzą-

du	Spółdzielni	Socjalnej	„Perła”.
8.	 Dyskusja	oraz	podjęcie	uchwały	w	sprawie	podziału	nadwyżki	bilansowej	spółdzielni.
9.	 Dyskusja	oraz	podjęcie	uchwały	w	sprawie	przyjęcia	nowych	członków.
10. Wolne wnioski i dyskusja.
11.	Zamknięcie	obrad.

Informuję	ponadto,	że	uwagi	i	wnioski	o	uzupełnienie	porządku	obrad	(zgodnie	
z	postanowieniami	§	12	statutu	Spółdzielni)	można	zgłaszać	do	dnia	20	czerwca	2015	r.	
pisemnie	lub	telefonicznie	pod	numerem	tel.	41	000	00	00.

Z	poważaniem,
prezes	zarządu
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ZałĄcZnik nr 2

prZykład UcHWały WaLneGO ZGrOMadZenia

Załącznik	nr	3	do	protokołu	Walnego	Zgromadzenia	członków	Spółdzielni	Socjal-
nej	„Perła”	z	dnia	20.06.2015	r.

UCHWAŁA	NR	4
Walnego	Zgromadzenia	członków	Spółdzielni	Socjalnej	„Perła”	z	dnia	20	czerwca	2015	r.

w	sprawie:	przyjęcia	nowych	członków	do	Spółdzielni

Na	podstawie	§	11,	pkt.	2	statutu	Spółdzielni	Walne	Zgromadzenie	 
członków	Spółdzielni	Socjalnej	„Perła”	 

uchwala	co	następuje:

§ 1
Przyjmuje	się	w	poczet	członków	Spółdzielni	następującą	osobę:

Lp. Imię	i	nazwisko Adres zamieszkania

1. Marian Kowalski Kielce,	ul.	Spółdzielcza	2

Uchwała	została	podjęta	jednogłośnie.	

Głosowało	7	osób.

Podpisy:
 
	 Sekretarz:	 	 	 	 Przewodniczący:
  . . . . . . . . . . ..     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ZałącZnik nR 5

DODaTkOWE PLiki DLa cZYTELnikÓW PORaDnika 

Dla czytelników poradnika udostępniam:
• pakiet założycielski dla spółdzielni socjalnej składającej się z osób fizycznych 

(wzory uchwał, przykłady wypełnionych dokumentów) – zainteresowanych za-
praszam na: www.wzbik.pl/pakiet-zaloz [dostęp: 7.02.2019], 

• pakiet założycielski dla spółdzielni socjalnej składającej się z osób prawnych 
(wzory uchwał, przykłady wypełnionych dokumentów) – zainteresowanych za-
praszam na: www.wzbik.pl/pakiet-zaloz-prawne [dostęp: 7.02.2019],

• listę sprawdzającą wykonanie przez zarząd obowiązków przy rozpoczęciu dzia-
łalności przez spółdzielnię – zainteresowanych zapraszam na: www.wzbik.pl/
check-lista [dostęp: 7.02.2019].

http://www.wzbik.pl/pakiet-zaloz
http://www.wzbik.pl/pakiet-zaloz-prawne
http://www.wzbik.pl/
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PakiET PRAWO W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ. NIEZBĘDNIK PRAKTYKA

Niezbędnik jest przeznaczony dla osób zaawansowanych. Dotyczący wyłącznie 
aspektów prawnych prowadzenia spółdzielni socjalnej. W 2014 r. zebrałem wszystkie opi-
nie prawne, dokumenty i wzory uchwał, które stworzyłem od 2006 r. Przeanalizowałem 
również dwa komentarze do prawa spółdzielczego. Kluczowe zagadnienia i wzory doku-
mentów udostępniłem w ramach pakietu Prawo w spółdzielni socjalnej. Niezbędnik praktyka. 
Pakiet został rozszerzony w oparciu o opinie czytelników i zaktualizowany w 2016 r. 
(m.in. dodałem wzory i dokumenty składane w Krajowym Rejestrze Sądowym w związku  
z typowymi decyzjami spółdzielni socjalnej), a następnie ponownie zaktualizowany i roz-
budowany w drugiej połowie 2018 r. (przygotowano interaktywne menu na płycie, dodałem 
wzór sprawozdania z działalności spółdzielni, w treści Niezbędnika pojawiły się szczegó-
łowe informacje dot. możliwych zmian w zakresie zatrudnienia w sytuacjach kryzysowych). 

Pakiet jest niezbędny przede wszystkim dla:
• członków zarządu spółdzielni socjalnej lub członków spół-

dzielni, którzy chcą poznać zaawansowane aspekty prawne 
spółdzielczości socjalnej,

• instytucji i podmiotów zajmujących się wspieraniem spół-
dzielni socjalnych (np. ośrodki wsparcia ekonomii społecznej). 

Dzięki temu pakietowi członkowie zarządu spółdzielni zyskują spokojną głowę i pew-
ność, że prowadzą spółdzielnię zgodnie z prawem.

Z czego składa się pakiet?

Nabywca otrzymuje zeszyt treningowy + płytę z wzorami dokumentów. 

Wybrane zagadnienia omówione w zeszycie treningowym:
• Kiedy i w jaki sposób organizować posiedzenia zarządu? (str. 46)
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• Kiedy będziesz miał do czynienia z uchwałami nieistniejącymi, tzn. kiedy 
uchwała nie istnieje, nawet jeśli będzie Ci się wydawać inaczej? (str. 52)

• W jaki sposób przeprowadzić zgodnie z prawem typowe sprawy pojawiające się 
w spółdzielniach:

– zmiana zarządu (str. 75),
– przyjęcie nowego członka (str. 79),
– zmiana statutu (str. 81),
– zatwierdzenie sprawozdań finansowych (str. 83).

• Na co zwrócić uwagę podejmując decyzję, w których występuje najwięcej błę-
dów (np. wykluczenie i wykreślenie członków ze spółdzielni socjalnej, podział 
nadwyżki bilansowej, pokrycie straty, ustalanie wynagrodzeń członków spół-
dzielni)? (str. 89–107)

Na płycie dołączonej do pakietu znajdują się m.in.:
• przykłady konkretnych, rzeczywistych i sprawdzonych uchwał 

w wersji elektronicznej możliwej do edycji,
• komplety dokumentacji (uchwały + np. wypełnione formularze 

KRS) niezbędne w typowych sytuacjach w spółdzielni socjal-
nej (np. zmiana statutu, zmiany w zarządzie).  

Jak zamówić? Poprzez stronę www.wzbik.pl/niezbednik lub poprzez e-mail 
wzbik@szkoleniaes.pl

Wybrane opinie użytkowników pakietu

W prosty, łatwy i zrozumiały sposób publikacja prowadzi czytelnika przez zawiłości 
prawne. Dołączona do publikacji płyta to GOTOWIEC zawierający niezbędne wzory druków 
i pism obowiązujących zarząd. MIODZIO dla leniwych, bo wszystko podane jest jak na tacy.

Prezesi, członkowie zarządów Spółdzielni Socjalnych nie traćcie czasu na szukanie 
informacji w Internecie – dzięki tej publikacji oszczędzicie czas. Gorąco polecam”.

Włodzimierz Wróblewski, 
wiceprezes Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej z siedzibą 
w Łobzie, woj. zachodniopomorskie

http://www.wzbik.pl/niezbednik
mailto:wzbik@szkoleniaes.pl
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Nabyłam „Niezbędnik praktyka”, ponieważ uważam, że p. Waldemar Żbik posiada dużą 
wiedzę praktyczną i teoretyczną i właśnie konkretnych informacji oczekiwałam w książce.  
Nie zawiodłam się.

Niezbędnik napisany jest w sposób zrozumiały, przejrzysty i co najważniejsze zawiera 
konkretne informacje, które są bardzo przydatne i które wykorzystuję na co dzień w naszej 
spółdzielni socjalnej.

Z doświadczenia wiem, że nie jest łatwo zinterpretować przepisy samemu i właści-
wie postąpić w różnych sytuacjach problemowych, które niejeden raz zaskakują spółdzielców.  
Z „niezbędnikiem” wszystko jest prostsze”.

Elżbieta Sztorc, 
Spółdzielnia Socjalna „Pod Jodłami” z Bielin, woj. świętokrzyskie

Opinie na podstawie ankiet on-line:
• „Potrzebne narzędzie w pracy każdej spółdzielni. Od tego należy zaczynać”.
• „Pozycja bardzo przydatna dla osób prowadzących spółdzielnię socjalną”.
• „Bardzo konkretnie i na temat. Odpowiedzi na wiele pytań, na które nie znali-

śmy rozwiązania”.
• „Żałuję tylko, że wcześniej nie mieliśmy Niezbędnika. Zabrakło tego na samym 

początku działania spółdzielni”.
• „Z Niezbędnika praktyka korzystam bardzo często. Wszystkie informacje, a zwłasz-

cza wzory dokumentów są bardzo przydatne”.
• „Powiem tylko tyle, że zarówno ja, jaki i koleżanki jesteśmy zadowolone, szcze-

gólnie z dołączonych wzorów dokumentów”.

PakiET JAK POŁĄCZYĆ SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE?

Kilka lat temu połączyłem swoją spółdzielnię (Spółdzielnię Socjalną „Szansa i Wspar-
cie”) z inną spółdzielnią socjalną. Zebrałem te doświadczenia, dodatkowo przeanalizowa-
łem orzeczenia sądowe dotyczące łączenia spółdzielni oraz komentarze do prawa spół-
dzielczego w tym zakresie. Tak powstał pakiet Jak połączyć spółdzielnie socjalne? 

Pakiet jest dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej i obejmuje:
• pełny opis przebiegu łączenia spółdzielni socjalnych,
• komplet dokumentacji walnego zgromadzenia niezbędny do połączenia się spół-

dzielni (przykład wypełnionych dokumentów, które należy dostosować do swoich 
potrzeb),
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• dokumenty składane do Krajowego Rejestru Sądowego (aktualne wzory do uzu-
pełnienia + przykład wypełnionych dokumentów), 

• listę sprawdzającą wykonanie wszystkich działań związanych z połączeniem. 

Jak zamówić? 
Poprzez stronę www.wzbik.pl/jak-polaczyc lub poprzez e-mail: wzbik@szkoleniaes.pl

PakiET JAK ZLIKWIDOWAĆ SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ?

Nad tym produktem pracuję od ponad 2 lat. Pierwszą wersje dokumentów udo-
stępniłem jesienią 2015 r., kolejną, znacznie rozbudowaną, latem 2016 r. Pakiet nie jest 
jeszcze skończony, choć składa się z 60 stron opisu procesu likwidacji, obowiązków i dzia-
łań, które należy podjąć. Do tego dołączone są oczywiście wzory i przykłady dokumentów. 
Mimo, że produkt nie został jeszcze wydany (nadal rozwijam go w oparciu o uwagi użyt-
kowników), to udostępniam go na szczególnych warunkach.

Jeśli jesteś zainteresowany, napisz do mnie na wzbik@szkoleniaes.pl 

http://www.wzbik.pl/jak-polaczyc
mailto:wzbik@szkoleniaes.pl
mailto:wzbik@szkoleniaes.pl
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Opinie nt. pakietu Prawo w spółdzielni socjalnej. Niezbędnik praktyka:

„Zakładając spółdzielnię socjalną, nie zdawałam sobie sprawy, ile trudu trzeba włożyć, aby wykonać 
takie zadanie. Na każdym kroku przekroczyć jakąś barierę (…). Jest to szczególnie istotne, jeżeli chodzi 
o zagadnienia prawne (…).

W swojej spółdzielni miałam sporo różnych problemów. Naprawdę pewnie poczułam się dopiero, kiedy 
otrzymałam pakiet W. Żbika Niezbędnik praktyka. Materiał w niej zawarty jest przedstawiony w sposób 
przejrzysty, łatwy do opanowania i – zawsze jest pod ręką. Dla mnie cenne jest to, że autor podaje materiały 
źródłowe w postaci komentarzy prawnych i orzeczeń sądowych. Polecam wszystkim zainteresowanym 
tematyką spółdzielni socjalnych”.

Ewa Koniuszko, Spółdzielnia Socjalna „Tradycja”

„Korzystaliśmy z Niezbędnika praktyka. Bardzo fajny pomysł na uzupełnienie treści poprzez dołączenie płyty 
z wzorami dokumentów. 

Czasami można coś znaleźć w Internecie, ale nigdy nie wiadomo, czy to jest poprawne i aktualne, a tutaj 
mamy zestaw sprawdzonych i przydatnych dokumentów. 

Dzięki Niezbędnikowi, nie pamętam sytuacji, by brakowało nam jakiegoś dokumentu czy pliku w prowadze-
niu spółdzielni”.

Anna Borowiec, prezes zarządu, Spółdzielnia Socjalna „Szansa”

9 788394 478926

ISBN 978-83-944789-2-6


